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كلمـــةالأ�سـتاذعـــريبالرنتـاوي
المديرالعاملمركزالقد�سفيافتتاحالموؤتمر

�ساحبات المعالي والعطوفة وال�سعادة،

اأ�سحاب المعالي والعطوفة وال�سعادة،

ال�سديقات العزيزات، الأ�سدقاء الأعزاء،

��سمح�� لي �أن �أخ�ص بال�سكر و�لتقدير �ل�سديقات و�لأ�سدقاء �سي�ف �لأردن �لكر�م، 
متمنيًا لهم جميعًا طيب �لإقامة في بلدهم �لثاني، بين �أهلهم و�أ�سدقائهم. و�أخ�ص بال�سكر 
�لم�ساعف كل من �ساهم في �إعد�د �أور�ق �لعمل و�لمد�خالت لإغناء �أعمال م�ؤتمرنا و�إثر�ء 

نتائجه وت��سياته.

مع دخ�ل مركز  م�ؤتمرنا هذ�  �نعقاد  يتز�من  �أن  و�عتز�زنا  �سرورنا  دو�عي  لمن  و�إنه 
�لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية عامه �لخام�ص ع�سر، وه� �لذي عمل منذ ب��كير تاأ�سي�سه على 
مع  �إلى جنب  جنبًا  وخا�ص  �ل�سيا�سية،  م�ساركتها  وتط�ير  و�لعربية،  �لأردنية  �لمر�أة  تمكين 
�لن�ساء �لحزبيات،  �أنظمة »�لك�تا«، وتك�ين  �لن�سائية، معارك لتنظيم  �لعديد من �لحركات 

ودعم دور �لمر�أة في �لمناطق �لمهم�سة، و�إ�سالح �لت�سريعات �لناظمة لحق�قها كم��طنة.

الأ�سدقاء وال�سديقات،

ثالث �سن��ت �نق�ست منذ �أن �فتتحت ن�ساء ت�ن�ص ورجالتها ع�سر �لتح�لت �لكبرى 
�إلى �لأدو�ر �لتي لعبتها �لن�ساء في  في �لعالم �لعربي... هي فترة كافية بال �سك، للتعرف 
�نتفا�سات �ل�س��رع و�لميادين �لعربية، وفي ث�ر�ت ما بات يعرف بـ »�لربيع �لعربي«. و�أح�سب 
هتافاتهن  و�سقت  و�لميادين،  �ل�س��رع  مالأن  �لل��تي  �لن�ساء  �أن  على  جميعًا،  متفق�ن  �أننا 
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عنان �ل�سماء، حتى في �لمجتمعات �لقبلية و�لمحافظة، كْن �سريكات في �لغرم و�لت�سحية 
و�لفد�ء، وكْن ق�ة محركة �أ�سا�سية في �لتغيير �لمدوي �لذي �أعقب هذه �لنتفا�سات و�لث�ر�ت 

وما ترتب عليها. 

بيد �أننا قد نتفق وقد نختلف في تقييم حجم �لدور و�لتمثيل و�لمكانة �لتي �حتلتها �لن�ساء 
في �أطر وهياكل وم�ؤ�س�سات ما بعد �لث�رة و�لتغيير في هذه �لدول. كما �أن د�ساتير وت�سريعات 
�لن�ساء  حق�ق  حفظ  �لعربية،  �لتجارب  بع�ص  في  �إل  تلحظ  لم  و�لتغير�ت،  �لث�ر�ت  بعد  ما 
و»م��طنتهن«، لكاأنه كتب على ن�سائنا �أن يكْن �سريكات في »�لغرِم«، ل في »�لُغنِم«، �إن جاز لنا 
�أن نعتبر �ل�سلطة ُغنما. وفي مطلق �لأح��ل، فلي�ص حال �لمر�أة في بالدنا و�حدة، فالتفاوت في 

�لحق�ق و�لم�ساركة و�لتمثيل و�لنظرة، هي �لقاعدة �لتي تخت�سر �لم�ساألة برمتها. 

لقد غابت �لمر�أة عن �لم��قع �لقيادية �لأولى في جميع �لدول �لعربية، وظل تمثيلها 
في �لبرلمانات �لعربية على ت���سعِه �ل�سابق، برغم �لف��رق �لكبيرة بين �لبلد�ن �لعربية. �أما 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية �لعربية، فتجنح نح� �لذك�رية، ول�ل �أنظمة »�لك�تا« �لن�سائية �لمعتمدة 
في ت�سريعات عدد من �لدول �لعربية، لما كان للن�ساء �س�ت يذكر في م�ؤ�س�سات �لحكم �لمحلي 

و�لبرلمانات و�لحك�مات �لعربية. 

وفي �ل�قت �لذي ل تتمتع فيه �لن�ساء �لعربيات باأدنى حق�ق �لم��طنة في بع�ص �لدول، 
عميقًا  جدًل  ور�أينا  و�لن�ساء،  �لرجال  بين  �لمنا�سفة  »يد�ستر«  �لمغرب  في  �لم�سرع  ر�أينا 
�إرث متميز من �لمنجز�ت، فيما قفز �لد�ست�ر �لأردني �لجديد  تخ��سه ن�ساء ت�ن�ص لحفظ 
لعام 2011، عن »�لجن�ص/�لجندر« كاأ�سا�ص ُيحظر �لتمييز بين �لم��طنين على �أ�سا�سه. وبين 

هذه �لنماذج �لثالثة، يندرج حال �لن�ساء في معظم دولنا. 

�لإقليمي، لنجري ج�لة ع�سف ذهني  �لم�ؤتمر  نعمل على تنظيم هذ�  �أن  �رتاأينا  لقد 
على  ولنمر  �لعربية،  �لدول  معظم  في  وتمثيلها  �ل�سيا�سية  �لمر�أة  م�ساركة  و�قع  ت�ستعر�ص 
مكانتها في �لد�ساتير و�لت�سريعات �لتي �سدرت في �سياق عمليات �لتغيير �لتي �سهدتها �سن��ت 
�لربيع �لعربي �لثالث. وقد �آثرنا �أن ل تقت�سر دع��تنا على دول �لربيع �لعربي وحدها، بل 
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ن�ساء من جميع  ندع�  �أن  و�لم�سكالت،  و�لتحديات  �لهم�م  ب�حدة  �لإيمان  �رتاأينا من م�قع 
�لدول �لعربية، حيث لبت �لدع�ة مندوبات من خم�ص ع�سرة دولة عربية.

اأيتها ال�سديقات العزيزات، اأيها الأ�سدقاء الأعزاء،

من م�قع �لعتز�ز و�لتقدير، لن�سال �لحركات �لن�سائية �لعربية، ذودً� عن حق�ق �لمر�أة 
وحق�قنا كم��طنين جميعًا، نرى �أن قلياًل من �لم�سارحة يبدو �أمرً� �سروريًا، لحفظ كفاح 
�لمر�أة من �أجل ��سترد�د �س�رتها ومكانتها و»م��طنتها«. لقد ر�أينا قلة من �لن�ساء ين�سغلن 
في تفح�ص �لد�ساتير و�لت�سريعات في بلد�نهن، حتى �أننا في بع�ص �لحالت، لم نعثر لالأ�سف 
على �سيدة و�حدة قادرة على �س�غ ورقة لهذ� �لم�ؤتمر، تخت�سر �ل��سع �لقان�ني و�لد�ست�ري 

للن�ساء في تلك �لبلد�ن، ما ��سطرنا للج�ء �إلى خبر�ت �لرجال في هذ� �لمجال. 

وفي زمن تتنا�سخ فيه كالنبت �ل�سيطاني، فتاوى �لتحليل و�لتحريم �لتي ترجع بالمر�أة 
�إلى ع�سر �لظلمات و�لكه�ف، لم نَر �إل في عدد قليل من دولنا ومجتمعاتنا، ن�ساء يت�سدين 
لهذه �لأفكار �ل�ساذة، وي�ساجلن من م�قع �لإيمان �لعميق ب�سحيح �لإ�سالم �سد تنميط �س�رة 
�إنتاج �لفكر �لن�س�ي، وبالذ�ت  �لمر�أة وت�س�يهها. ول�ل حفنة من �لن�ساء �لر�ئد�ت في حقل 

»�لن�س�ية �لإ�سالمية«، لقلنا �إن هذ� �لم�سمار لم يطاأه قلم �مر�أة قط. 

اأيتها الأخوات، اأيها الأخوة،
لقد تميزت �لعق�د �لثالثة �لأخيرة ب�سع�د ما بات يعرف ��سطالحًا بحركات �لإ�سالم 
متفاوتة  روؤى  من  �لحركات  هذه  خطاب  يحتمله  ما  كل  مع  �لعربية،  منطقتنا  في  �ل�سيا�سي 
ل�س�رة �لمر�أة ودورها وحق�قها ومكانتها. وبعد �أن حملت رياح �لربيع �لعربي هذه �لحركات 
خطاب  في  �لمر�أة  �س�رة  ن�لي  �أن  علينا  لز�مًا  بات  عربية،  دول  عدة  في  �لحكم  �سدة  �إلى 
لهذ�  نخ�س�ص  و�أن  ي�ستحق،  �لذي  �لهتمام  وغيرها،  و�إخ��نية  �سلفية  من  �لحركات،  هذه 
�لم��س�ع ثلث �ل�قت �لمقرر لهذ� �لم�ؤتمر، على �أمل �أن ت�سهم جه�دنا وجه�دكن في تبديد 
بع�ص »�لم�ساحات �لرمادية« في خطاب هذه �لحركات، و�لتي تتجه عند بع�سها �أحيانًا نح� 

»�لل�ن �لأ�س�د«، بدل �لرمادي.
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وكان حرٌي بنا �أن ن�سعى ل�ست�سر�ف بع�ص فر�ص �لم��ءمة بين �سحيح �لإ�سالم ور�سالته 
ن�سهم من خالل ذلك في  عّلنا  و�إناث،  بين ذك�ر  تمييز  كافة، ل  للنا�ص  �لم�جهة  �ل�سمحاء 

�إ�ساءة �سمعة في ليل �لفكر �لظالمي �لبهيم.

اأيتها الأخوات، اأيها الأخوة، 

ب��در  �لمنطقة،  �أفق  في  لحت  �أن  منذ  لنا  هاج�سًا  كان  �لم�ؤتمر  هذ�  تنظيم  �إن 
�لتغيير �لديمقر�طي و�لنتقال �ل�سيا�سي. ون�سكر �سركاءنا في �لمركز �لد�نماركي لالأبحاث 
و�لمعل�مات ح�ل �لجندر »ك�ينف�«، على تعاونهم و�سركتهم معنا من �أجل جعل تنظيم هذ� 
�لم�ؤتمر �لرفيع �أمرً� ممكنًا. كما �أود �أن �أت�جه بال�سكر �لجزيل لزمالئي وزميالتي في مركز 
�لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية في مكتبي عمان وبيروت، على �لجه�د �لتي بذل�ها لتاأمين فر�ص 

�لنجاح لهذ� �لم�ؤتمر.

ولم�ؤتمرنا  �لأردن،  في  �لإقامة  طيب  �لكر�م  ل�سي�فنا  �أتمنى  هذه،  كلمتي  ختام  وفي 
طريق  على  و�سدد  جميعًا،  �هلل  وفقكم  وغاياته،  �أهد�فه  �إلى  �ل��س�ل  في  و�ل�سد�د،  �لنجاح 

�لخير خطاكم، و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. 
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البيانالختاميال�سادرعنالموؤتمر
عّمان، 30 كان�ن �لثاني/ يناير 2014

بم�ساركة 100 قيادية ن�سائية... م�ؤتمر »المراأة وربيع العرب« يتبنى:
• خريطة طريق لتعزيز �لم�ساركة.

• ت�سكيل »منتدى �لقياد�ت �ل�سيا�سية �لن�سائية في �لعالم �لعربي«. 
• ت�جيه �سل�سلة ند�ء�ت وت��سيات لالأحز�ب وم�ؤ�س�سات �لمجتمع و�لحك�مات و�لبرلمانات 

�لعربية.
�لقد�ص  مركز  من  وبدع�ة   ،2014 �لثاني/يناير  كان�ن   28-24 من  �لفترة  خالل 
للدر��سات �ل�سيا�سية، ت�جهت �إلى �لعا�سمة �لأردنية، عمان، ع�سر�ت �لقياد�ت و�لنا�سطات 
�ل�سيا�سيات من 13 دولة عربية، يمثلن مختلف �أل��ن �لطيف �ل�سيا�سي و�لفكري في: �لمغرب، 
لبنان،  �س�ريا،  �لعر�ق،  �لبحرين،  �ل�سع�دية،  �ليمن،  �ل�س�د�ن،  م�سر،  ت�ن�ص،  �لجز�ئر، 
فل�سطين و�لأردن، للم�ساركة في �أعمال م�ؤتمر »�لمر�أة وربيع �لعرب« �لذي �لتاأم ي�مي 24 – 
25 من كان�ن �لثاني. كما �سارك في �لم�ؤتمر عدد من �لخبر�ء ورجال �لدين و�لمخت�سين 

من عدة دول عربية.
�لتي عقدت على هام�سه، ح�ل عناوين  �لم�ؤتمر و�لجتماعات  ولقد تركزت مد�ولت 
المراأة  وبعده...  العربي  الربيع  قبل  ال�سيا�سية،  والم�ساركة  المراأة  منها:  عدة،  ومحاور 
الم�سلمين...  الإخوان  جماعة  خطاب  في  المراأة  العربية...  والت�سريعات  الد�ساتير  في 
المراأة في خطاب الحركات ال�سلفية... المراأة من منظور الخطاب الإ�سالمي ال�سيعي... 
والإ�سالم و»مواطنة« المراأة... وعر�ست في الموؤتمر ع�سرون ورقة عمل، د�رت في مجملها 

ح�ل هذه �لعناوين.
�لم�ؤتمر،  في  و�لم�ساركين  �لم�ساركات  من  �لمائة  من  يقرب  ما  مناق�سات  و�ت�سمت 
بالعمق و�لمكا�سفة و�لم�سارحة، عك�ست حالة �لختالف و�لتباين بين �لحركات �لإ�سالمية 
وفي �أو�ساطها من جهة، وبينها وبين �لتيار�ت �لمدنية و�لعلمانية من ي�سارية وق�مية وليبر�لية 
ووطنية من جهة ثانية، كما ج�سدت بع�ص �لمد�خالت وما ر�فقها من �رتفاع درجة �لحدة في 
�لنقا�ص، حالة �سعف �لت���سل وغياب �لح��ر بين �لنا�سطات من مختلف �لتيار�ت، كما �أنها 
�أظهرت حجم �لم�ساعب و�لتعقيد�ت �لتي تتميز بها �لمرحلة �لنتقالية �لتي تمر بها معظم 

�لدول و�لمجتمعات �لعربية.
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�لدور  تثمين  على  �لم�ساركات  �أجمعت  ال�سيا�سية«،  والم�ساركة  »المراأة  مح�ر  في 
�لريادي و�لمبادر �لذي ��سطلعت به �لن�ساء �لعربيات في ث�ر�ت و�نتفا�سات �ل�سن��ت �لثالث 
�لفائتة، ووجهن تحية �إجالل و�إكبار للن�ساء �لل��تي ق�سين في ميادين �لن�سال، ولزميالتهن 
ممن تعر�سن لالإ�سابة و�لعتقال و�لمطاردة، وت�قفن بكل تقدير و�حتر�م �أمام كفاح �لمر�أة 

�لفل�سطينية من �أجل حريتها و��ستقالل �سعبها.
لكن �لم�ساركات لحظن بكل �أ�سف، �أن �لتمثيل �ل�سيا�سي للمر�أة في مختلف �لم�ؤ�س�سات 
و�ل�سلطات �لعربية ما ز�ل دون م�ست�ى ت�سحياتهن وم�ساركتهن �ل�سيا�سية، فكّن �سريكات في 
»�لغرم« ل في »�لغنم«، �لأمر �لذي ي�ستدعى تكثيف �لجه�د وح�سد �لطاقات من �أجل �لنه��ص 

بتمثيل �لمر�أة في قياد�ت �لأحز�ب ومجال�ص �لحكم �لمحلي و�لبرلمانات و�لحك�مات.
و�إذ �أبدت �لم�ساركات تفهمًا لمطالب بع�ص �لحركات �لن�سائية �لعربية بتخ�سي�ص 30 
»�لك�تا«  تح�يل  �لقلق من مغبة  �أنهن عّبرن عن  �إل  للن�ساء،  �لبرلمانات  بالمائة من مقاعد 
�لهب�ط عن  �أن  �لعربية، و�عتبرن  �أنظمة �لحكم  �إلى محاولة لتجميل �س�رة بع�ص  �لن�سائية 
من  �نتقا�سًا  ُيعد  و�ل�سلطات،  �لم�ؤ�س�سات  مختلف  في  �لن�ساء  تمثيل  في  »�لمنا�سفة«  حاجز 

�إن�سانيتهن وكر�متهن و»م��طنتهن«.
وفي مح�ر »المراأة في الد�ساتير والت�سريعات العربية«، وبعد �لتد�ول في »حال« �لن�ساء 
عبرت  �لعربي«،  »�لربيع  دول  بينها  من  عربية،  دول  ع�سر  من  �أكثر  وت�سريعات  د�ساتير  في 
�لمغرب  د�ست�ري  في  و�لمنا�سفة  �لإن�ساف  مبادئ  »د�سترة«  لـ  �رتياحهن  عن  �لم�ساركات 
وت�ن�ص �لجديدين، وثّمَن �لتقدم �لحا�سل في مكانة �لمر�أة وتمثيلها وحفظ حق�قها في عدد 
من �لدول �لعربية، بيد �أنهن �سّجلن وبالإجماع، ��ستياءهن من ��ستمر�ر حالت �لتمييز في 
لـ »م��طنة« �لن�ساء في عدد كبير من �لدول  �لحق�ق �سد �لمر�أة، وتف�سي مظاهر �لنتهاك 
�ل�سيا�سية  و�لق�ى  �لدول  هذه  قادة  ونا�سدن  �لأ�سا�سية،  �لحق�ق  بع�ص  فيها  بما  �لعربية، 
و�لجتماعية و�لمدنية و�لحركات �لن�سائية فيها، تكثيف �لعمل لإنهاء هذه �لأو�ساع �ل�ساذة، 
وتمكين �لن�ساء من حق�قهن �لمت�ساوية، باعتبار ذلك معيارً� حا�سمًا للحكم على درجة تقدم 

مجتمعاتنا وتح�سرها وتحررها.
وعند مناق�سة مح�ر »المراأة في خطاب جماعة الإخوان الم�سلمين«، لحظت غالبية 
�لم�ساركات، �أن ثمة »م�ساحات رمادية« في خطاب �لجماعة حين يت�سل �لأمر بحق�ق �لن�ساء 
�ل�سيا�سية و�لمدنية، وطالبن بـ »تظهير« هذه �لحق�ق في خطابها وممار�ستها. و�إذ د�ر جدل 
عميق ح�ل هذ� �لم��س�ع، فاإن بع�ص �لم�ساركات ممن يمثلن تيار جماعة �لإخ��ن �لم�سلمين، 
تطالب  �لتي  �لق�س�ى  �لحدود  على  تحفظن  كّن  و�إن  �لخطاب،  هذ�  لتط�ير  �لحاجة  قّدرن 
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ولفتت  �لديني.  �لخطاب  في  �لن�ص  بم��سع  ت�سطدم  و�لتي  �لعلمانية،  �لحركات  بع�ص  بها 
م�ساركات عديد�ت �إلى تفاوت مكانة �لمر�أة و�لنظرة �إليها بين جماعات �لإخ��ن �لم�سلمين 
في �لأقطار �لعربي، و�أعدن ذلك �إلى �لتباين في �ل�سياقات �ل�سيا�سية و�لحق�قية و�لتاريخية 

�لتي ُتمّيز �لدول و�لمجتمعات �لعربية بع�سها عن بع�سها �لآخر.
و�تفقت �لم�ساركات على �أن مختلف �لأحز�ب �ل�سيا�سية، ولي�ص جماعة �لإخ��ن وحدها، 
�أخفقت في �إن�ساف �لن�ساء �لنا�سطات في �سف�فها، فالمر�أة في معظم هذه �لأحز�ب، بما 
فيها �لي�سارية و�لق�مية و�لليبر�لية �لعلمانية، ما ز�لت تحتل �أدو�رً� ثان�ية، فع�س�يتها ما ز�لت 
محدودة في �سف�ف هذه �لأحز�ب، ومكانتها تتناق�ص كلما �رتفعنا في �ل�سلم �لقيادي لهذه 

�لأحز�ب، �أما �لفج�ة بين �لخطاب و�لممار�سة فيها، فما تز�ل على �ت�ساعها.
وعند مناق�سة مح�ر »المراأة في الخطاب ال�سلفي«، بد� و��سحًا �أن ثمة �إجماع على �أن 
هذ� �لخطاب بمجمله، وعلى تفاوته، ما ز�ل ينتهك حق�ق �لمر�أة ويم�ص باإن�سانيتها ويتهدد 
مكا�سبها �لأ�سا�سية، ما تحقق منها وما ه� قيد �لتحقيق، وطالبت �لم�ساركات مختلف �لتيار�ت 
�لحركات،  هذه  خطاب  عن  �لن�س�ي  خطابها  بتمييز  �لإ�سالمية،  �لمرجعية  ذ�ت  �ل�سيا�سية 
و�لت�سدي لكل محاولت �لع�دة بالن�ساء �إلى ع�س�ر �لتهمي�ص و�لإلغاء، وعدم تغليب �عتبار�ت 
�لتحالفات �ل�سيا�سية وح�ساباتها �لطارئة، على م�سالح �لن�ساء وحق�قهن �لأ�سا�سية و�لثابتة.
الإ�سالمي  حركات  خطاب  في  »المراأة  م�قع  عن  مد�خالت  �لم�ؤتمر  في  وُعر�ست 
ال�سيا�سي ال�سيعي«، فجرى �لتركيز ب�سكل خا�ص على �لم�قع �لمرجعي للن�ساء من »�آل �لبيت« 
في هذ� �لخطاب، ومن �أعقبهن من ن�ساء ر�ئد�ت في �لتاريخ �لإ�سالمي �لقديم و�لحديث، 
و�لُم�ساندة  �لمر�أة  لم�ساركة  �لد�عمة  �ل�سيعية  �لمر�جع  بع�ص  م��قف  ��ستعر��ص  وجرى 
لحق�قها وتمثيلها و»م��طنتها«، من دون �إغفال �لحاجة للت�سدي لنزعات �لتطرف و�لفتاوى 
�ل�ساذة �لتي ت�سدر عن تيار�ت �سيا�سية �سيعية تحط من قدر �لمر�أة وتقترح م�سادرة حق�قها 

وتكر�ص ��ستالبها وتبعيتها.
وعند مناق�سة مح�ر »الإ�سالم و»مواطنة« المراأة«، �أجمعت �لم�ساركات في �لم�ؤتمر، 
ومن مختلف �لتيار�ت، على �لق�ل باأن �سحيح �لإ�سالم ل ي�سطدم مع تمكين �لمر�أة كم��طنة 
مت�ساوية، في �لحق�ق و�ل��جبات مع �لرجل، و�أن �لإ�سالم ي�سجع �لمر�أة على �لم�ساركة و�لعمل 
و�لإنتاج، ويكفل لها حق�قها �لمدنية و�لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية، بما فيها ت�سنم 
�ل�لية �لعامة وجل��سها على مقاعد �ل�سلطة �لق�سائية، وفي �ستى ميادين �لعمل �لعام ... كما 
�أجمعت �لم�ساركات على �أن �لإ�سالم ي�فر مرجعية قيمية و�أخالقية رفيعة لجميع �أتباعه من 

رجال ون�ساء، دونما حاجة لل��ساية �أو �لتبعية �أو �ل�ستتباع و�ل�ستعباد.
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جه�دهم  تكثيف  بخا�سة،  �لمتن�رين  �لإ�سالمي  �لدين  رجال  �لم�ساركات  ونا�سدت 
و�لتي  �لأخيرة،  �ل�سن��ت  تكاثرت في  �لتي  �ل�ساذة  �لفتاوى  لكل  للت�سدي  و�لعلمية،  �لفكرية 
تحط من قدر �لن�ساء، وتحيلهن �إلى �سلع تباع وت�سترى، وت�ستلب حق�قهن �لأ�سا�سية، م�ؤكد�ت 

على �أن �لإ�سالم �ل�سحيح، بر�ء من كل هذه �لترهات.
وعبرت �لم�ساركات في �لم�ؤتمر، عن عميق �رتياحهن للح��ر و�لت���سل مع زميالتهن 
من مختلف �لتيار�ت �ل�سيا�سية و�لفكرية، ومن دول عربية عديدة، و�لذي تمّيز بالإح�سا�ص 
�لعميق بالم�س�ؤولية، وتك�سف عن رغبة عميقة و�إر�دة �سلبة للن�سال �لم�سترك، �لعابر لحدود 

�لدول و�لتيار�ت و�لأحز�ب، من �أجل دفع »�أجندة �لمر�أة« في �لعالم �لعربي �إلى �لأمام.
في  �لمر�أة  تجابه  �لتي  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتحديات  لأهمية  �إغفال  دون  ومن 
ت�لي  �أن  �أهمية  على  نادر،  �إجماع  وفي  �لم�ساركات،  �سددت  ومجتمعاتنا،  دولنا  من  �لعديد 
للمر�أة  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  تعزيز  و�لبلد�ن، ق�سية  و�لأحز�ب  �لتيار�ت  �لن�ساء من مختلف 
�لعربية وتمثيلها، و�سمان حق�ق »�لم��طنة �لمت�ساوية« لها، وم��جهة �لأفكار و�لمفاهيم �لتي 
م�ساربهن  �ختالف  على  وتعهدن  ت�ستحق،  �لتي  �لأهمية  ومكانتها،  قدرها  من  للحط  ت�سعى 
�ل�سيا�سية و�لفكرية، بالعمل �س�ية من �أجل تحقيق هذه �لأهد�ف �ل�سامية، باعتبار مقيا�سًا 

ومعيارً� لدرجة تحرر �سع�بنا ومجتمعاتنا وتط�رها.
و�لفكرية،  �ل�سيا�سية  �لحزبية،  �لخالفات  �أن  على  �لم�ؤتمر،  في  �لمجتمعات  و�أجمعت 
�لتي تف�سل بينهن، ل يجب �أن تح�ل دون قيامهن بالعمل �س�يًة من �أجل �لدفاع عن حق�ق 
�لن�ساء وم�ساركتهن، و�س�ًل لنتز�ع حقهن في �لم��طنة �لمت�ساوية، كاملة �لحق�ق و�ل��جبات، 

وتعهدن ب�سياغة �أجندة م�ستركة للعمل في �لمرحلة �لمقبلة.
ور�أت �لم�ساركات في �لم�ؤتمر، �أن ق�سية �لمر�أة في �لعالم �لعربي، ل يمكن �أن تك�ن 
ق�سية �لن�ساء وحدهّن، بل هي ق�سية وطنية بامتياز، تت�سدر جدول �أعمال �لدولة و�لمجتمع، 
على  �لتقدم  �إحر�ز  �أجل  من  و��سعة،  وحق�قية  ومدنية  �سيا�سية  �ئتالفات  بت�سكيل  وطالبن 
دع�ة  �لم�ساركات  وجهت  �ل�سياق،  هذ�  وفي  و�أدو�رها.  لحق�قها  �لمر�أة  ��ستعادة  طريق 
للت�سدي لبع�ص �لأفكار �لمتطرفة و�ل�ساذة �لمهينة لإن�سانية �لن�ساء، وطالبن بت�سكيل جبهة 

من �لمفكرين ورجال �لدين، د�عمة لكفاح �لمر�أة وعد�لة ق�سيتها.
بع�ص  في  كا�سحة  وباأغلبية  غالبًا،  بالإجماع  �لم�ساركات،  �أقرت  �لم�ؤتمر،  ختام  وفي 
مالمح  ت�سكل  باأنها  يعتقدن  �لتي  و�لت��سيات،  و�لند�ء�ت  �لمقترحات  من  جملة  �لأحيان، 
خريطة طريق للم�ستقبل، ت�سلح �أ�سا�سًا لعمل م�سترك، عابر لالأقطار و�لأحز�ب �لتي يتحدرن 

منها �أو ينتمين �إليها، وفيما يلي عدد من �أبرز هذه �لت��سيات:
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تو�سيات للنا�سطات ال�سيا�سيات والحركات الن�سائية:
 • قررت �لم�ساركات في م�ؤتمر »�لمر�أة وربيع �لعرب« ت�سكيل »منتدى �لقياد�ت �ل�سيا�سية 
�لنا�سطات  لن�سال  ناظم  تن�سيقي  �إطار  بمثابة  ليك�ن  �لعربي«،  �لعالم  في  �لن�سائية 
�ل�سيا�سيات في �لأحز�ب و�لبرلمانات وم�ؤ�س�سات �لحكم �لمحلي وم�ؤ�س�سات �لمجتمع 
�لمدني، وطلبن �إلى مركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية، �لعمل كمن�سق لهذ� �لمنتدى 
�إلى حين �متالكه بنيته �لم�ؤ�س�سية �لم�ستقلة. و�عتبرت �لم�ساركات في �لم�ؤتمر �أنهن 
لهن  تتح  لم  �أخريات،  ن�ساء  لم�ساركة  ع�س�يته  �لمفت�حة  �لمنتدى  هذ�  ن��ة  ي�سكلن 

فر�ص �لم�ساركة في �لم�ؤتمر، من دول و�أحز�ب �أخرى.
• �سددت �لم�ساركات على �لحاجة لت�سجيع �إنتاج »�لفكر �لن�س�ي« وب�سكل خا�ص »�لفكر 
�لن�س�ي �لإ�سالمي«، وطالبن بالعمل �س�يًا لت�فير �لم��رد لت�سجيع �لكاتبات و�لباحثات 
ومفكرين  لباحثين  ود�عمة  رديفة  �أطر  بت�سكيل  طالبن  كما  �لعربيات.  و�لمفكر�ت 
ورجال دين متن�رين، م�ؤمنين بعد�لة ق�سية �لمر�أة و�أول�يتها، ب��سفها �سرطًا لإنجاح 
�لم�سروع �لنه�س�ي �لعربي، ودعت �لم�ساركات مركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية �إلى 
تن�سيق �أجندة للبحث وقاعدة بيانات للباحثات و�لمفكر�ت �لعربيات �لمخت�سات في 
هذ� �لمجال، وجعلها في متناول �لقياد�ت و�لنا�سطات �ل�سيا�سيات في �لعالم �لعربي.
�إلى كتف، مع  �لعمل كتفًا  �لم�ساركات، بمختلف م�ؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني،  �أهابت   •
�لنا�سطات �ل�سيا�سيات و�لحركات �لن�سائية لخدمة »�أجندة �لمر�أة �لعربية«، باعتبارها 
في  و�لنخر�ط  و�لإلحاح،  �لأول�ية  من  عالية  درجة  تكت�سب  بامتياز،  وطنية  �أجندة 
�لكفاح �لم�سترك من �أجل تمكين �لمر�أة من حق�قها �لمدنية و�ل�سيا�سية و�لقت�سادية 

و�لجتماعية، دونما تمييز �أو �نتقا�ص.

تو�سيات خا�سة لالأحزاب ال�سيا�سية العربية:
نا�سدت �لم�ساركات في �لمنتدى، قادة �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لعربية، بالعمل لتط�ير   •
في  �لمر�أة  م�ساركة  ت��سيع  �أجل  من  �لعربية،  �ل�سيا�سية  لالأحز�ب  �لد�خلية  �لأنظمة 
بتن�سيق جملة مبادر�ت  �لقيادية، وطالبن  �لم�ؤ�س�سات  تمثيلها في  �لأحز�ب، و�سمان 
مع �لم�ساركات في �لم�ؤتمر لتط�ير بر�مج �لأحز�ب و�أنظمتها �لد�خلية لتحقيق هذ� 

�لغر�ص.
• وطالبت �لم�ساركات »منتدى �لقياد�ت �ل�سيا�سية �لن�سائية في �لعالم �لعربي« باإيالء 
وت�سيير  و�لر�سائل  �لمذكر�ت  ت�جيه  خالل  من  ت�ستحق،  �لتي  �لأهمية  �لم�ساألة  هذه 
�أجل  من  ومرجعياتها،  م�ساربها  �ختالف  على  �لعربية،  �لأحز�ب  قادة  للقاء  �ل�ف�د 

تعزيز مكانة �لمر�أة في �سف�ف �لأحز�ب وهيئاتها �لقيادية.
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تو�سيات خا�سة للحكومات والبرلمانات العربية:
على  �لعمل  وبرلماناتها،  �لعربية  �لدول  حك�مات  �لم�ؤتمر،  في  �لم�ساركات  نا�سدت   •
ي�سمن  وبما  �لعربي،  �لعالم  في  و�لنتخابات  لالأحز�ب  �لناظمة  �لت�سريعات  �إ�سالح 
م�ؤ�س�سات  ومختلف  �لبرلمانات  في  �لن�ساء  تمثيل  في  و�لمنا�سفة  �لإن�ساف  تحقيق 
�سنع �لقر�ر ور�سم �ل�سيا�سات في �لدولة، وتعهدن �لتعاون و�لعمل �لم�سترك لإطالق 

مبادر�ت ل�سمان �لنجاح في �ل��س�ل �إلى هذ� �لهدف.

مر�جعة  على  �لعمل  �لعربية،  �لدول  وبرلمانات  حك�مات  �لم�ساركات،  نا�سدت  كما   •
وتنقيح �لد�ساتير و�لت�سريعات �لعربية، لتخلي�سها من كل ما علق بها من م��د تنتهك 
وبما  زمنية محددة،  مهلة  يجري ذلك �سمن  �أن  على  منها،  وتنتق�ص  �لن�ساء  حق�ق 
ين�سجم مع �لم��ثيق و�لمعايير �لدولية و�لعربية و�لإ�سالمية �لنافذة في هذ� �لم�سمار.

�عتماد  على  �لعربية،  و�لبرلمانات  �لحك�مات  �إقد�م  وج�ب  على  �لم�ساركات  �أكدت   •
�أ�سا�سيًا  معيارً�  ذلك  باعتبار  »�لجندر«،  �لجتماعي  للن�ع  م�ستجيبة  عامة،  م��زنات 
للحكم على جدية �لت�جه لرفع كل �أ�سكال �لظلم و�لتمييز �سد �لن�ساء، وب��سفه �أق�سر 

�لطرق لردم �لفج�ة �لجندرية في دولنا ومجتمعاتنا.

لتيار�ت  تكثيف م��جهتها  �لعربية،  �لدول  وبرلمانات  �لم�ساركات حك�مات  وطالبت   •
�لقا�سرة،  �لأمنية  �لمعالجات  �إلى  �لرك�ن  وعدم  وفكريًا،  �سيا�سيًا  و�لغل�،  �لتطرف 
ودع�ن �إلى ت�ظيف طاقات �لدولة و�لمجتمع، من �أجل تكري�ص �ل�ئام بين �لم��طنين 
و�أجنا�سهم، وبما يكفل حماية  و�أديانهم  �أعر�قهم ولغاتهم  كافة، ب�سرف �لنظر عن 

�لن�ساء من ظ��هر �لعنف و�لتهمي�ص و�ل�ستالب.

مد�ولته  وغنى  �لم�ؤتمر  �أعمال  ل�سير  �رتياحهن  عميق  �لم�ساركات، عن  عبرت  و�إذ   •
�لم�ؤتمر�ت  من  �سل�سلة  تنظيم  يجري  �أن  �رتاأين  �إليها،  �أف�سى  �لتي  �لنتائج  و�أهمية 
�لم�سابهة، ولكن على �لم�ست�ى �ل�طني، وح�سبما ت�سمح �لظروف �ل�سيا�سية و�لأمنية 
�لتيار�ت، وتبحث في  �ل��حدة من مختلف  به في �لدول �لعربية، تجمع ن�ساء �لدولة 
وج�ب  على  �سددن  كما  �لدول.  هذه  ن�ساء  تجابه  �لتي  و�لتحديات  �لم�سكالت  عمق 

�نعقاد مثل هذه �لم�ؤتمر�ت ب�س�رة دورية متكررة، وبالتناوب بين �لع���سم �لعربية.
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البابالأول
المراأةوالم�ساركةال�سيا�سيةقبلالربيعالعربيوبعده

اأدار الحوار: عريب الرنتاوي

موا�سيع الحوار:
و�قع �لمر�أة �لعربية وم�ساركتها �ل�سيا�سية قبل ث�ر�ت �لربيع �لعربي و�أثنائها وبعدها، و�لدور 
�سبل  ودر��سة  و�سعفها،  ق�تها  عنا�سر  و��ستعر��ص  �لن�سائية،  �لحركات  به  ��سطلعت  �لذي 
تن�سيطها وتفعيلها، و�إمكانية قيام تحالفات و�سبكات بين �لحركات �لن�سائية وق�ى �لإ�سالح 
و�لتغيير �لمدنية على �لم�ست�ى �ل�طني، في كل دولة، وعلى �لم�ست�ى �لإقليمي �لعابر للحدود.

الف�سل الأول
بلدان: م�سر، تون�س، اليمن، البحرين، الأردن، المغرب

و�لآفاق )د. �ســــامح فـــــ�زي(  �ل�سيرة  �لم�سرية:  للمر�أة  �ل�سيا�سية  • �لم�ساركة 
غذ�هم(  بن  )من�بية  �لت�ن�سي  و�لربيع  • �لمر�أة 

• �آفاق �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة �ليمنية بعد ث�رة �لحرية و�لتغيير )د. عادل �ل�سرجبي( 
وبعده   2011 فبر�ير   14 في  �ل�سعبي  �لحر�ك  قبل  �لبحرينية  �لمر�أة  و�سع  ح�ل  روؤية   •

)زينب �لدر�زي( 
في �لأردن في مناخات �لربيع �لعربي )عبلة �أب� علبة(  �لجتماعي  و�لحر�ك  • �لمر�أة 

و�لحر�ك �لجتماعي في �لمغرب )�أمينة ماء �لعينين(  • �لمر�أة 
ليلى  �سرير،  بكر، حف�سة من�س�ر، د. عائ�سة  �أب�  د. نجاة  �لقدومي،  رحاب  نقا�س عام:   •

�لخفاجي، �أميرة ملك، هبة يا�سين، د. �سامح ف�زي 
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الم�ساركةال�سيا�سيةللمراأةالم�سرية:ال�سيرةوالآفاق

 
د. �ســــامح فـــــوزي)1(، م�سر

)1(

في �لخبرة �لم�سرية، �لمر�أة ت�سارك �سيا�سيًا في فتر�ت »�لمد �لديمقر�طي«، وتنكفئ 
فحين  تاريخيًا،  �ختبارها  يمكن  �لفر�سية  هذه  �لديمقر�طي«،  »�لجزر  فتر�ت  في  �سيا�سيًا 
تل�ح في �لمجتمع »�آفاق ديمقر�طية«، تزد�د معدلت م�ساركة �لمر�أة، �أما �إذ� تعثر �لمجتمع 

ديمقر�طيًا، يتر�جع ح�س�ر �لمر�أة �سيا�سيًا. 

ح�س�رها  زيادة  على  مبا�سرً�  مردودً�  لم�ساركتها  �أن  يعنى  ل  ولكن  ت�سارك،  �لمر�أة 
�ل�سيا�سي. 

1919، وتعد هذه �لم�ساركة من �لعالمات  �ساركت �لمر�أة �إلى جانب �لرجل في ث�رة 
�سمن  محمد«  »�سفيقة  ��سم  وكان  �لبريطاني،  �لحتالل  �سد  �ل�طني  �لن�سال  في  �لبارزة 
�ل�سهد�ء في هذه �لث�رة. وعندما جاء د�ست�ر 1923، رغم �أنه �أ�س�ص لدولة حديثة، فقد �أغفل 
�ل�سيدة  �إليه  ذهبت  �ل�ز�رة،  زغل�ل  �سعد  �لزعيم  �سّكل  وعندما  للمر�أة.  �ل�سيا�سية  �لحق�ق 
ُتعطى  باأن  ف�عدها  �لم�سرية،  �لحك�مة  في  �لمر�أة  وج�د  عدم  على  محتجة  ثابت«  »منيرة 

�لمر�أة حق�قها عقب جالء �لحتالل، وه� ما �أغ�سبها. 

1919 في  2011، �لتي تعد �نتفا�سة �سعبية، ل تقل وزنًا عن ث�رة  25 يناير  في ث�رة 
حجمها ودللتها، �سقطت �سهيد�ت م�سريات �سمن �سهد�ء �لث�رة مثل: �سالي زهر�ن ومريم 
�لتي  �لمكت�سبات  في  �لنظر  باإعادة  تطالب  �لث�رة  عقب  �أ�س��ت  ظهرت  ذلك  ورغم  مكرم، 
ح�سلت عليها �لمر�أة �لم�سرية، وتعاملت �لأحز�ب �ل�سيا�سية بانتهازية مع �لمر�أة، ولم تر�سح 
�س�ى عدد محدود جدً� في �لنتخابات �لبرلمانية �لتي �أعقبت �لث�رة في نهاية عام 2011، 

)1( كاتب وباحث �أكادميي، مدير مركز در��سات �لتنمية مبكتبة �لإ�سكندرية، ع�س� جمل�ص �ل�س�رى �مل�ستقيل عن 
�لتيار �ملدين. 
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على  تف�قت  �لتي  �لإ�سالمية  �لمرجعية  ذ�ت  و�لأحز�ب  �لمدنية  �لأحز�ب  هذ�  في  ي�ست�ي 
مثيالتها �لمدنية لي�ص فقــــط في ندرة عدد �لمر�ســــحات على ق��ئــــمها، ولكن نحــا �أحـــدهـــا 
- وه� حزب �لن�ر �ل�سلفي- �إلى و�سع �لمر�سحات �لن�ساء في ذيل �لقائمة، و�ل�ستعا�سة عن 

�س�رهن، ب�س�رة »وردة« في �لدعاية �لنتخابية. 

ن�سال الن�ساء ممتد في القرن الع�سرين لنيل حقوقهن 
�لتي  �ل�سيدة هدى �سعر�وي  �لدولي بزعامة  �لن�سائي  تاأ�س�ص �لتحاد   ،1923 في عام 
نجحت في تحقيق خط��ت و�إنجاز�ت مهمة لإ�سالح �أو�ساع �لمر�أة، وذلك مثل: �إ�سد�ر ت�سريع 

يرفع �سن زو�ج �لفتاه �إلى 16 �سنة، وفتح باب �لتعليم �لثان�ي للبنات.

��سم  تحت  للمر�أة  ن�سائي  حزب  �أول  تاأ�سي�ص  في   1942 عام  ر��سد  فاطمة  ونجحت 
»�لحزب �لن�سائي �لم�سري«، وت�سمن برنامجه �سرورة م�ساو�ة �لرجل بالمر�أة، و�لمطالبة 
هذ�  �ألغي  وقد  �لنيابي.  و�لتمثيل  �لنتخاب  مقدمتها حق  وفي  و�لمدنية  �ل�سيا�سية  بالحق�ق 
باإلغاء �لأحز�ب عام  �ل�سيا�سية بقر�ر مجل�ص قيادة �لث�رة �لقا�سي  �لحزب �سمن �لأحز�ب 

.1953

�أثر  وعلى  كاملة،  �سيا�سية  حق�قًا  �لمر�أة  منح  على  �لد�ست�ر  ن�ص   ،1956 عام  في 
ذلك دخلت �لمر�أة لأول مرة �لبرلمان عام 1957، و�سهدت م�سر تعيين �أول وزيرة لل�س�ؤون 
�أن ح�س�ل �لمر�أة على حقها في �لقيد في جد�ول  1962. ومن �لمالحظ  �لجتماعية عام 
�لنتخاب عام 1956، قد جاء بقر�ر ف�قي، �رتبط في �لأ�سا�ص برغبة �لدولة �لم�سرية، ممثلة 

بالنظام �لنا�سري �آنذ�ك، بمنح �لمر�أة حقها في �لنتخاب و�لتر�سح في �لنتخابات. 

منذ ذلك �لحين، تنا�سل �لمر�أة من �أجل تمثيل �أف�سل في �لمجتمع، حيث كان �لتمثيل 
»رمزيًا« في غالب �لأحيان، لي�ص فقط في �لم�ؤ�س�سات �ل�سيا�سية �لمنتخبة- �لبرلمان و�لمجال�ص 
�لمحلية، لكن �أي�سًا في �لهيئات �لمدنية �لمنتخبة مثل �لنقابات �لمهنية. وب�سكل عام، د�رت 
ن�سبة تمثيل �لمر�أة في �لبرلمان ح�ل 2 %، �أو ما يقل عن ذلك، �إل في �لحالت �لتي �أخذ فيها 
�أو   - 1979 و2010  ُيعرف بالك�تا - عامي  �أو ما  للمر�أة  �لنظام �لنتخابي بنظام »�لح�سة« 
بنظام �لق��ئم �لنتخابية عامي 1984 و1987، حيث يمكن لالأحز�ب �لدفع بعدد من �ل�ج�ه 

�لن�سائية على ق��ئمها ما ي�سهل �نتخابهن. 
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»�لدولة  ه�  �سيا�سيًا  �لمر�أة  تمكين  في  �لأ�سا�سي  �لطرف  �أن  �إلى  �لخبرة  وت�سير 
من  »�لف�قية«  �لمبادرة  تظل  �لمت���سلة،  و�لمدنية  �لن�سائية  �لمطالبات  ورغم  �لم�سرية«. 

�لنظام �ل�سيا�سي، هي �لمدخل �لأ�سا�سي لتمكين �لمر�أة في �لحياة �ل�سيا�سية. 

)2(

�أف�سل  �سيا�سية  م�ساركة  لتحقيق  عديدة  محاولت  جرت   ،2011 يناير   25 ث�رة  قبل 
�أن  خا�سة  للمر�أة«،  �لبرلماني  »�لتمثيل  رفع  �لأ�سا�ص  في  ذلك  وعن��ن  �لم�سرية،  للمر�أة 
�لفردي  بالنظام  �لأخذ  �لمر�أة من جر�ء  تمثيل  �نخفا�ص  �سهدت   ،2010-1990 من  �لفترة 
في �لنتخابات، ما جعل من �ل�سع�بة بمكان �أن ت�سل �سيدة �إلى �لبرلمان منتخبة. وظل رئي�ص 
�لجمه�رية ي�ستخدم �لحق �لد�ست�ري في تعيين ع�سر من �ل�سخ�سيات �لعامة في �لبرلمان من 
�لفئات �لتي ل تحظى بتمثيل �سيا�سي مالئم في ظل �لنظام �لفردي، وهي �لن�ساء و�لأقباط. 
وبرغم ذلك، و�سلت ن�سبة تمثيل �لن�ساء في مجل�ص �ل�سعب عام 2005 �إلى 1.8 % من �إجمالي 
�لأع�ساء. وفي عام 2009، �سدر �لقان�ن رقم 149 �لخا�ص بزيادة عدد �أع�ساء مجل�ص �ل�سعب، 
وتخ�سي�ص نح� 64 مقعدً� للمر�أة )ح�سة برلمانية(، مع �لإبقاء على حقها في �لتر�سح على 
�نتخابات  في  �ل�سعب  مجل�ص  في  �لمر�أة  تمثيل  �رتفع  لذلك،  نتيجة  �لمجل�ص.  مقاعد  كامل 

2010. وفي غ�س�ن �أقل من ثالثة �أ�سهر من عمر �لمجل�ص، قامت ث�رة 25 يناير 2011. 

كان من �لمت�قع �أن ياأتي �أول برلمان بعد �لث�رة معبرً� عن روح �لث�رة �لم�سرية �لتي 
طالبت بـ »�لحرية و�لم�ساو�ة و�لعد�لة �لجتماعية«، لكن ذلك لم يحدث. وطفت على �ل�سطح 
عقب �لث�رة تيار�ت �إ�سالمية، غالت في �لت�سدد في نظرتها للمر�أة. و�ساد �عتقاد �أن �لحق�ق 
من  جزء  هي   ،)1981-2011( مبارك  ح�سني  نظام  ظل  في  �لطفل  �أو  للمر�أة  �أقرت  �لتي 
»تركة نظام« ولي�ست »مكت�سبات مجتمع«، وبالتالي ينبغي �إعادة �لنظر فيها، وتق�ي�سها �إذ� 
لزم �لأمر في �إطار �إز�لة �أركان نظام �سابق، وبناء نظام جديد. و�سدر مر�س�م بقان�ن رقم 
108 ل�سنة 2011 ب�ساأن تعديل بع�ص �أحكام �لقان�ن رقم 28 ل�سنة 1972 �لخا�ص بانتخابات 

مجل�ص �ل�سعب، حيث ن�ص على �لمزج بين نظامي »�لفردي« و»�لقائمة«، على �أن تت�سمن كل 
قائمة مر�سحة و�حدة من �لن�ساء على �لأقل. في هذ� �لإطار، وقع تر�جع عن �لقان�ن �لذي 
2010، حيث �ألغيت �لك�تا �لمخ�س�سة للمر�أة، و�كتفي باأن  �سبقه باأ�سهر لتنظيم �نتخابات 
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ت��سع مر�سحة - في �أي مكان في �لقائمــة �لنتخـــابية �ســ��ء في مقـــدمتها �أو في ذيـــلها- 
وه� ما �أ�سعف تمثيل �لمر�أة في �لبرلمان، حيث تعاملت �لأحز�ب مع هذ� �لأمر با�ستهانة، 
�أماكن متقدمة على �لق��ئم.  �لن�ساء في  و�أحيانًا بانتهازية، ولم تر�سح �س�ى عدد قليل من 
و�كتفت بتذييل �لق��ئم �لنتخابية باأ�سماء ن�سائية، و��ستعا�ست �لأحز�ب �ل�سلفية- كما �سبق 
�لق�ل- ب�س�رة »وردة« ع��سًا عن �س�رة �لمر�سحة في �لدعاية �لنتخابية. وجاءت �لنتيجة 

تمثياًل ن�سائيًا لم يتعد 2 % من مقاعد مجل�ص �ل�سعب. 

ليبر�لية  �أحز�بًا  �سمت  �لتي  �لنتخابية  �لتحالفات  �أن  �إلى  �لإح�ساء�ت  وت�سير 
تجربة  تقدم  لم  �لرجل،  وبين  بينها  وبالم�ساو�ة  �لمر�أة،  بتمكين  ت�ؤمن  ممن  و��ستر�كية، 
 290 �أ�سل  من  �سيدة   46 �لم�سرية  �لكتلة  تحالف  ر�ّسح  فقد  �لخ�س��ص.  هذ�  في  حقيقية 
مر�سحًا تقدم بهم، حيث ُو�سعت �لمر�أة في �لغالب في م��سع متاأخر على �لق��ئم با�ستثناء 
�سيدة و�حدة ��ستطاعت �لف�ز بمقعد. وتنطبق �لمالحظة ذ�تها على تحالف »�لث�رة م�ستمرة« 
�لذي و�سع عددً� قلياًل من �لن�ساء على ق��ئمه )33 �سيدة من �أ�سل 206 مر�سحين(، لم تفز 

�أي منهن)2(. 

وربما يك�ن مهمًا ت�سجيل �سهادة د. زياد بهاء �لدين، �لقيادي في �لحزب �لديمقر�طي 
�لليبر�ليين،  �ل�سا�سة  و�أحد  �لنتخابات(،  في  �لم�سرية  للكتلة  �لفقري  )�لعم�د  �لجتماعي 
و�لتي ن�سرها في مقال في »جريدة �ل�سروق« عقب �نتهاء �لنتخابات �لبرلمانية. فقد ذكر �أن 
»قان�ن �لنتخابات جاء معيبًا في م���سع كثيرة، وعلى ر�أ�سها م��س�ع �لمر�أة. فقد ��سترط 
و�حدة،  �سيدة  �لأقل  على  منها  كل  يت�سمن  �أن  �لأحز�ب  من  �لمقدمة  �لق��ئم  على  �لقان�ن 
معبرً� بذلك عن تم�سك �سكلي بتمثيل �لمر�أة في �لبرلمان، ولكنه ن�ع من �أد�ء �ل��جب فقط 
دون �لكتر�ث بالنتائج. وكان �لأجدر �أن يت�سمن �لقان�ن �س��بط �أكثر �إلز�مًا ب�ساأن �سمان 

حد �أدنى من �لم�ساركة �لن�سائية. 

�أن ي�سمن  َيلزم  وكما �سمن �لقان�ن للعمال و�لفالحين ن�سف مقاعد �لبرلمان، كان 
للمر�أة ن�سبة من تلك �لمقاعد ول� ربعها بدًل من �لكتفاء بن�ص قان�ني ل �أثر له. لكننا تاأخرنا 

)2( نهاد �أب� �لقم�سان )�إ�سر�ف(، املراأة امل�سرية بني حترير امليدان وقيود الأحزاب )تقرير عن و�سع �ملر�أة يف 
بر�مج �لأحز�ب قبل وبعد �لث�رة(، �لقاهرة: �ملركز �مل�سري حلق�ق �ملر�أة، 2012.
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�لحزبية،  بال�سر�عات  و�ن�سغلنا  بحذ�فيره،  �لقان�ن  تطبيق  �إليه  ي�ؤدى  �س�ف  ما  �إدر�ك  في 
و�عتبرنا �أن فر�ص »ك�تا« لتمثيل �لمر�أة هي من �أعمال �لنظام �ل�سابق �لتي ل يج�ز �لقتد�ء 
بها �أو تكر�رها رغم �أن هذه كانت �نت�سار�ت حققتها �لحركة �لن�سائية �لم�سرية ل �لنظام 

�ل�سابق.

�أما �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لمتناف�سة، فقد فهمت �لمطل�ب منها، ولم تتردد في �أن تاأتى 
بالمر�أة على ق��ئمها في ترتيب متاأخر يحقق �للتز�م بالن�ص �لقان�ني ولكن يلغي و�قعيًا كل 
�أعفي �أي حزب من  فر�سة حقيقية لتمكين �لن�ساء من دخ�ل �لبرلمان. ولالأ�سف، فاإنني ل 
�ل�سلفية  بالأحز�ب  ن�ستهزئ  �ل�قت  �ل�سامتة، فقد ق�سينا  �لم�ؤ�مرة  �لم�ساركة في هذه  وزر 
�لن�ساء على ق��ئمها بال�رود و�لزه�ر، ولكن في نهاية �لمطاف جاءت  ��ستبدلت �س�ر  �لتي 
و�ل�ستر�كية  و�ل�س�فية  و�لإ�سالمية  و�لمدنية  �لليبر�لية  �لأحز�ب  �أن  وهى  و�حدة،  �لنتيجة 
�إق�ساء �لمر�أة من برلمان �لث�رة و�لكتفاء  �أمر و�حد، ه�  و�لر�أ�سمالية، �جتمعت كلها على 
بتطبيق �لقان�ن ب�سكل �سديد �لحرفية و�لنتهازية. كان من �ل��جب على �لأحز�ب �أن تخاطر، 
و�أن تجرب، و�أن تقدم مبادئها �لمتعلقة بتمكين �لمر�أة وبم�ساركتها فى �لعمل �ل�سيا�سي على 
�ل�سباق �لمحم�م على �لمقاعد، ولكن في �لنهاية لم يتردد �أي منها في ��ستبعاد �لن�ساء من 
�لم��قع �لمتقدمة على �لق��ئم ظنًا �أن �لحنكة و�لخبرة و�لدهاء �ل�سيا�سي تتطلب ذلك، وتم 
تبرير ذلك باأن م�سلحة �لن�ساء تتحقق �أكثر ل� تم �نتخاب رجال قادرين على �لدفاع عن حق�ق 
�لمر�أة بدًل من �نتخاب �لمر�أة نف�سها، وهذه حكمة فا�سدة، و�س�ف تثبت �لأيام �أن ل �سيء 
يحقق م�سلحة �لمر�أة ويعطيها حق�قها كاملة �س�ى م�ساركتها بنف�سها في �سنع �لقر�ر وفي 

�لت�سريع، ل �لعتماد على �نفتاح عق�ل �لرجال، ول على تعاطفهم مع �لق�سية �لن�س�ية«)3(.

في �س�ء ما �سبق يظل �لتمثيل �لبرلماني للمر�أة �لم�سرية ه� �لأقل بين �لدول �لعربية، 
رغم �لمتد�د �لح�ساري، و�لثقل �ل�سكاني، و�لتاأثير �لثقافي �لم�سري. 

جريدة  و�لع�سرين؟  �ل��حد  �لقرن  يف  نحن  هل  �لربملان...  يف  �ملر�أة  متثيل  ف�سيحة  �لدين،  بهاء  زياد  د.   )3(
ال�سروق، 10 يناير 2012.
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الجدول رقم )1(: و�سع المراأة في م�سر �سمن المجال�س النيابية مقارنة بالدول العربية 

الن�سبة %عدد الن�ساءالدولة
31.2 %146اجلزائر

26.7 %58تون�س
26.5 %88جنوب ال�سودان

24.6 %87ال�سودان
25.2 %82العراق

17.5 %7الإمارات العربية
17 %67املغرب

16.5 %33ليبيا
13.8 %38ال�سومال

12 %18الأردن
6،2 %4الكويت

2 %10م�سر
1.2 %1ُعمان

0.3 %1اليمن
�سفر�سفرقطر

                الم�سدر: بيانات �لمجل�ص �لق�مي للمر�أة.

لعدم  حله  وجرى  �سابقه،  مثل   ،2011 عام  في  �نتخب  �لذي  �لمجل�ص  عمر  يطل  لم 
د�ست�رية قان�ن �لنتخاب في منت�سف عام 2012، �أيام قليلة قبل �لج�لة �لثانية من �نتخابات 
�لرئا�سة �لتي �أ�سفرت عن ف�ز �لرئي�ص محمد مر�سي، وت�ليه مقاليد �لأم�ر. وحاول مر�سي 
�أنه لم  في �لبد�ية �أن يعيد مجل�ص �ل�سعب، �لذي يتمتع فيه �لإ�سالمي�ن باأغلبية طاغية، �إل 
�إقر�ر د�ست�ر  �أو�سد �لق�ساء �لباب �أمامه، فاتجه لنتخاب مجل�ص جديد عقب  �أن  يفلح بعد 

عام 2012. 

وك�سفت �لمناور�ت �لتي جرت في �إعد�د م�س�دة قان�ن �لنتخاب، وبخا�سة فيما يتعلق 
بتمثيل �لمر�أة، كيف �أن نظام �لرئي�ص محمد مر�سي، لم يكن يبغي �س�ى »�س�رة �لمر�أة« في 

�لم�سهد ولي�ص فاعليتها، غير �أنه لم ي�ستطع �أن يحقق مر�ده. وكنت �ساهد عيان على ذلك. 

رئي�ص  رعاية  تحت  تعقد  كانت  �لتي  �ل�طني«  »�لح��ر  جل�سات  في  �لق�سة  بد�أت 
�لجمه�رية، و�سمت بع�ص �لأحز�ب، غالبيتها ذ�ت مرجعية �إ�سالمية، بينما قاطعت �أحز�ب 
جبهة �لإنقاذ �لمعار�سة جل�سات �لح��ر. خالل تلك �لجل�سات، كان هناك �سعي للن�ص في 
قان�ن �لنتخاب على �إلز�م �لأحز�ب �ل�سيا�سية ب��سع �لمر�أة في �لن�سف �لأعلى من �لق��ئم 
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�لنتخابية، وه� �لأمر �لذي لم ي�سادف ترحيبًا من جانب �لأحز�ب �ل�سلفية �لتي كانت ترى 
�لإبقاء على �لن�ص �لخا�ص بالمر�سحات من �لن�ساء، كما جاء في قان�ن �لنتخاب �لمنظم 
لنتخابات 2011، وه� �سم�ل �لقائمة �لنتخابية لمر�سحة و�حدة من �لن�ساء في �أي م��سع في 
�لقائمة. و�نتهى �لأمر باإعد�د م�س�دة قان�ن تت�سمن و�سع �لمر�سحة من �لن�ساء في �لن�سف 
�لأعلى من �لق��ئم، و�أعلن ذلك في م�ؤتمر �سحفي في رئا�سة �لجمه�رية في 1 يناير 2012، 
وكان �لغر�ص من ذلك ر�سالة �إلى �لغرب باأن �لنظام �لجديد، �لم�سنف �إ�سالميًا، حري�ص 

على حق�ق �لمر�أة، ور�غبًا في تمثيل �أف�سل لها في �لمجال�ص �لمنتخبة. 

ذهبت م�س�دة �لقان�ن �إلى مجل�ص �ل�س�رى، �ساحب �لخت�سا�ص �لت�سريعي طبقًا لد�ست�ر 
2012، ف��فق عليها من حيث �لمبد�أ، ثم �أحالها �إلى لجنة »�ل�س�ؤون �لد�ست�رية و�لت�سريعية«. 
و�أ�سبحت م�س�دة �لقان�ن �لتي خرجت من »�لح��ر �ل�طني« هي م�سروع �لقان�ن �لمقدم من 
ما  بتعديل ج�هري يخالف  �للجنة  �لم�س�دة من  �لمر�أة، خرجت  ل��سع  وبالن�سبة  �لحك�مة. 
�تفق عليه في »�لح��ر �ل�طني« ب�ساأن »�لفقرة �لخام�سة« من �لمادة �لثالثة من �لقان�ن، حيث 
ما ه� مت�سمن  و�أبقت على  �لقائمة،  �لأول من  �لن�سف  �لمر�أة في  و�سع  �للجنة عن  عدلت 
في �لقان�ن �لذى �أجريت في ظله �نتخابات مجل�ص �ل�سعب عام 2011 لجهة �أن تت�سمن كل 
قائمة، مر�سحة و�حدة على �لأقل من �لن�ساء، دون تقيد ب��سعها فى م�قع متقدم فى �لقائمة 
�ل�طنى« عن  �لم�ساركين فى »�لح��ر  ��ستف�سار�ت  �لتعديل  �لنتخابية. وتعالت عقب حدوث 
�أ�سباب هذ� �لتعديل، خا�سة �أن و�سع �لمر�أة فى مكان متقدم من �لقائمة �لنتخابية، يمثل 

�أهم �نجاز خرجت به م�س�دة �لقان�ن من »�لح��ر �ل�طني«.

�لرهان  كان  بل  �لتجاه،  لهذ�  �لر�ف�ص  لم�قفه  »�لن�ر«،  حزب  على  �لرهان  يكن  لم 
�لأخرى  و�لأحز�ب  �لم�سلمين-  لالإخ��ن  �ل�سيا�سي  �لذر�ع  و�لعد�لة«-  »�لحرية  حزب  على 
�لمدنية، ما �سّكل �أغلبية مريحة لتمرير �لن�ص فى �لجل�سة �لعامة لمجل�ص �ل�س�رى. وبالفعل 
جاءت ر�سائل من حزب »�لحرية و�لعد�لة« تفيد باأنه �س�ف يدعم م�س�دة �لقان�ن �لمقدمة 
ما  وه�  �لنتخابية،  �لقائمة  من  �لأول  �لن�سف  فى  �لمر�أة  و�سع  �أي  �لأولى،  �س�رتها  فى 
�لمدنية،  �لأحز�ب  وكذلك  و�لعد�لة«  »�لحرية  حزب  �أع�ساء  غالبية  و�س�تت  بالفعل،  حدث 
رئي�ص  وذكر  »�لن�ر«.  رف�ص حزب  �س�ى  ي�سادف  لم  �لذي  �لقتر�ح  �إلى جانب  و�لم�ستقل�ن 
�لكتلة �لبرلمانية لحزب �لحرية و�لعد�لة د. ع�سام �لعريان �لتز�م �لحزب بالح��ر �ل�طني، 
وم�ساندته لأن تك�ن �لمر�أة في �لن�سف �لأول من �لق��ئم. غير �أن �لم�قف ما لبث �أن تبدل 
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�سريعًا، �إذ قبل �إقر�ر �لقان�ن في �س�رته �لنهائية، �أعيد فتح باب �لمناق�سة، وطرحت �لمادة 
�أخرى للت�س�يت، فتغيرت �لم��قف هذه �لمرة ر�أ�سًا على عقب، و�س�تت �لأغلبية على  مرة 
تعديل �لمادة بحيث تك�ن هناك مر�سحة من �لن�ساء على �لأقل في �أي م�قع من �لقائمة، وه� 
وقد  �ل�طني)4(.  بالح��ر  �للتز�م  �إلى  ��ستنادً�  بي�مين  قبل ذلك  �لذى �س�تت �سده  �لن�ص 
ك�سف ذلك ب��س�ح �أن ق�سية تمكين �لمر�أة ل ت�سكل ت�جهًا �أ�سياًل للنخبة �لحاكمة �لتي باتت 
تمتلك �أغلبية برلمانية ميكانيكية تحركها في �أي �تجاه وفق �لغريزة �ل�سيا�سية دون �للتز�م 

باأي �إطار فكري. 

لم ي�سدر قان�ن �لنتخاب �لذي كان قيد �لمر�جعة من قبل �لمحكمة �لد�ست�رية �لعليا، 
نتيجة قيام ث�رة 30 ي�ني� 2013. 

مفت�حًا  �لباب   2014 يناير  منت�سف  في  �أقرت  �لتي  �لد�ست�رية  �لتعديالت  وتركت 
لختيار نظام �لنتخاب �لمنا�سب، وطالب �لد�ست�ر في �لمادة )11( منه �أن تعمل �لدولة على 

»�تخاذ �لتد�بير �لكفيلة ب�سمان تمثيل �لمر�أة تمثياًل منا�سبًا في �لمجال�ص �لنيابية«. 

وت�سير �لم�ساركة �لن�سائية �ل���سعة في �ل�ستفتاء على �لتعديالت �لد�ست�رية ي�مي 14 
و15 يناير 2014، �إلى تز�يد وعي �لمر�أة �لم�سرية بحق�قها، و�إدر�كها �أن �لد�ست�ر �لجديد 

يحمل لها »�إمكانية« تط�ير و�قعها �ل�سيا�سي، ورفع معدلت م�ساركتها و�ندماجها �ل�سيا�سي.

وفي �لمح�سلة، يت�قف �لأمر على قان�ن �نتخاب مجل�ص �لن��ب �لمزمع �إعد�ده في وقت 
لحق من عام 2014، وما �إذ� كان �سياأخذ بالنظام �لفردي �أو بالقائمة �لن�سبية �أو بالمزج بين 
�لثنين، وهل �سين�ص - حال �أخذه بنظام �لق��ئم �لنتخابية كليًا �أو جزئيًا- على و�سع �لمر�أة 
في �لن�سف �لأعلى من �لق��ئم �أم يقر ك�تا للمر�أة؟ ولم يظهر بعد �لتجاه في قان�ن �لنتخاب 

�لذي قد يتطلب جدًل وح��رً� مجتمعيًا �أو�سع خالل �لفترة �لمقبلة. 

)3( المراأة تريد الم�ساركة، وهي اأكثر وعياً بحقوقها 
)ب�سيرة(  �لعام  �لر�أي  لبح�ث  �لم�سري  �لمركز  بها  قام  مهمة  ميد�نية  در��سة  في 
�آلف  �لعينة ما يزيد على ثالثة  يناير، �سملت   25 ث�رة  �لم�سرية بعد  �لمر�أة  ح�ل تطلعات 
�سيدة م�سرية من �سن 18 - 64 �سنة، من جميع محافظات �لجمه�رية با�ستثناء �لمحافظات 

)4( �سامح ف�زي، قان�ن �لنتخاب و�ل�ستقطاب �ل�سيا�سي، جريدة الأهرام، 22 يناير 2012. 
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�لحدودية. وخل�ست �لدر��سة، �لتي �سكلت �لم�ساركة �ل�سيا�سية، �أحد محاورها �إلى عدد من 
�لنتائج �لمهمة. فهناك ما ي�سبه �لإجماع بين �لمبح�ثات على �أهمية �لم�ساركة في �لنتخابات، 
رغم عدم تف�سيل غالبيتهن للم�ساركة في �لمظاهر�ت و�لعت�سامات و�لحتجاجات �ل�سعبية، 
ربما خ�فًا على �سالمتهن من �لعتد�ء �لبدني �أو �لتحر�ص �أو �لعنف ب�جه عام. ومن نتائج 
�لبحث �لملفتة �أن قطاعًا كبيرً� من �لعينة �لتي �سملها �لبحث، رجحن �لم�ساركة في منظمات 
عن  عزوفًا  �أظهرن  حين  في  و�لخدمي،  �لتنم�ي  �لطابع  ذ�ت  خا�سة  �لمدني،  �لمجتمع 

�لن�سمام لالأحز�ب �ل�سيا�سية �أو �لعتقاد باأهمية �لن�سمام �إليها)5(. 

لكن ُيالحظ ب�سفة عامة، �أن حال �لمر�أة �لم�سرية ل تختلف كثيرً� عن حال �لمجتمع 
كله من حيث �لعزوف عن �لن�سمام لالأحز�ب، لكنها ربما تك�ن �أكثر و�س�حًا في حالة �لمر�أة، 
رغم �أن �لدر��سات ك�سفت �أن �لأحز�ب �لمدنية �لتي ن�ساأت بعد �لث�رة �أولت �هتمامًا بالمر�أة 

في بر�مجها �لحزبية، و�إن لم تتجه �إلى تفعيل دورها في �أوعيتها �لحزبية. 

هناك �أ�سباب عدة ُتطرح في �لأدبيات لتف�سير تر�جع دور �لمر�أة �سيا�سيًا في �لمجتمع، 
ت�سمل: ع��مل ثقافية )�لذك�رية �لمفرطة �لملتحفة بالتف�سير�ت �لدينية �لمت�سددة(، ع��مل 
�لأكبر منه(، ع��مل  �لجانب  �لن�ساء  تتحمل  �لذي  و�لفقر  و�جتماعية )�لتهمي�ص  �قت�سادية 
مع  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ت���سل  محدودية  �ل�سيا�سية،  �لإر�دة  �سعف  )�ل�ستبد�د،  �سيا�سية 
�لن�ساء(، وع��مل تتعلق بال�س�رة �لإعالمية، مثل �لتنميط �ل�سلبي لدور �لمر�أة في �لمجتمع 
غير  �لنفعالية  �لمر�أة  و�أن�ثتها،  في ج�سدها  �هتمامها  تح�سر  �لتي  �لمر�أة  ثابتة:  �س�ر  في 
�لإعالم  يقدم  ما  ونادرً�  �لذك�ري،  للمجتمع  �لم�ست�سلمة  �لمر�أة  �ل�سلبية،  �لمر�أة  �لمنطقية، 

�س�رة �لمر�أة �لفاعلة، �لممّكنة، و�ساحبة �لإر�دة و�ل�ساأن في �لمجتمع)6(. 

�إذ� نظرنا �إلى هذه �لأ�سباب �سنجد �أ�سانيد لها على �أر�ص �ل��قع، �إذ تعاني �لمر�أة من 
تر�جع م�ؤ�سر�ت �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية مقارنة بالرجل. فمثاًل يبلغ معدل �لبطالة 
للن�ساء  �إذ يبلغ �لمعدل بالن�سبة   ،2010 �أ�سعاف معّدله بين �لرجال عام  �أربعة  �لن�ساء  بين 
22.6 % مقارنة بـ 4.9 % للرجال. وتبلغ ن�سبة �لمر�أة �لمعيلة نح� ُخم�ص �ل�سكان في بعـــــ�ص 

)5( د. ماجد عثمان و�آخرون، تطلعات املراأة امل�سرية بعد ثورة 25 يناير، تقرير اأويل، �لقاهرة: �ملركز �مل�سري 
لبح�ث �لر�أي �لعام )ب�سرية(، 2012. 

للمر�أة-  �لإ�سكندرية  �إىل م�ؤمتر  النيابية، ورقة بحثية مقدمة  املجال�س  املراأة يف  م�ساركة  )6( ماجي �حلل��ين، 
خط��ت نح� �لإ�سالح، مكتبة �لإ�سكندرية، مار�ص 2008. 
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�لقــــــــاهرة   ،%  19.8 �لدقهــــليـــــــــة   ،%  20.8 �لأق�سر   ،%  22.3 )�س�هاج  �لمحافظــــات 
في  �لقيادية  �ل�ظائف  ت�سغل  �لتي  �لمر�أة  ن�سبة  تر�جع  �إلى  �لإح�ساء�ت  وت�سير   .)%  19.2
�لقطاع �لحك�مي )وزيرة فاأعلى 3.6 %، نائبة وزير 0.6 %، مديرة عامة 32.7 %، ع�س�ة في 

�ل�سلك �لدبل�ما�سي و�لقن�سلي 19.1 %(.)7(

�أ�سا�ص �لتحديات و�أكثرها مح�رية، ه� �لعامل  �إن  وبرغم ما �سبق، فاإنه يمكن �لق�ل 
�لثقافي �لذي ي��سف عادة بالثقافة �لذك�رية، وهي حالة مركبة تعطي للذك�ر �أف�سلية في �إد�رة 
�لمجتمعات ��ستنادً� �إلى �لعتقاد باأنهم �أكثر قدرة على تحمل �لم�س�ؤولية، و�أكثر عقالنية في 
�تخاذ �لقر�ر�ت. ولقد حجبت هذه �لثقافة �لذك�رية �لتي تق�سم �لأدو�ر بين �لرجل و�لمر�أة 
في �لمجتمع، وتمجد �لدور �ل�ظيفي للمر�أة في �لأ�سرة ب��سفها »�لأم« و»�لمربية« لالأجيال. 
و�أحيانًا دورها في �لعملية �لإنتاجية في �لريف تحديدً�، هذه �لثقافة حجبت دوره �لمر�أة في 
�لمجال �لعام ب��سفها م��طنة، وفعالة، وم�ساركة. ولكن ُيالحظ �أن �لمر�أة لي�ست مفع�ًل به 
في كل �لأح��ل، �إذ �إن م�قفها �لمتقبل للثقافة �لذك�رية، بل وتن�سئة �أبنائها عليها في �أحيان 
كثيرة، ي�سكل في حد ذ�ته �سببًا في ��ستمر�رها. ي�ساف �إلى ذلك �أن �سلطة �لذك�ر حا�سرة 
ويفكر  ي�سغلها ذكر،  م�ؤنثة، لكن من  �ل�سلطة  �أن لفظة  وت�سريعاتها. �سحيح  �لدولة  بنية  في 
بمنطق ذك�ري �س��ء كان في م�قع تنفيذي �أم ت�سريعي �أم ق�سائي، وه� ما ي�سفي على �لثقافة 
�لذك�رية �ل�سائدة تف�سير�ت دينية، ومنطلقات �سعب�ية، و�سند ت�سريعي )�لنظرة للمر�أة مثاًل 

في قان�ن �لعق�بات(. 

�لبطريركي  �لمجتمع  ن�سميه  �أن  يمكن  ما  كثيرً�  تر�جــع  ينــاير،   25 ث�رة  �أعقاب  في 
Patriarchal Society وه� �لمجتمع �لذي يت�سيده �لرجال. فقد �سقطت هيبة �لم�ؤ�س�سات 

�لكثير  وتهاوت  �لجميع.  ظه�ر  يلهب  �لنقد  �س�ط  وبد�أ  ب�سريًا،  �لمقد�سة  و�لرم�ز  �لعتيدة، 
ي�ستغرق  �لثقافة  هذه  فتغيير  حا�سرة،  ظلت  ثقافته  بقايا  لكن  �لمجتمع،  هذ�  م�سلمات  من 
فترة ط�يلة. وهناك جانب ذك�ري فطري في �لثقافة �لم�سرية، وجانب �آخر ذك�ري ملتحف 
�لثقافة تح�سر  �لليبر�لي، وما ز�لت هذه  �لفكر  �لتي لم يم�سها  �لمت�سددة  �لدينية  بالثقافة 
�لنظرة  �لب�سرية«، ولم تقترب من  »�لغ��ية  و�أحيانًا في م�ساحات  �أدو�ر تقليدية،  �لمر�أة في 
�لحد�ثية لها من حيث �لم�ساو�ة و�لم�ساركة و�لفعالية و�لتمكين في �لمجتمع. وهناك جانب 
�لحد  في  �لدينية«  و»�لتف�سير�ت  »�لفطرية«  �لذك�رية  �إلى  ي�ستند  م�روث،  م�ؤ�س�سي،  ذك�ري 

)7( �جلهاز �ملركزي للتعبئة �لعامة و�لإح�ساء: و�سع املراأة والرجل يف م�سر 2011. 



31

من �لح�س�ر �لعام للمر�أة، مثل �لم�قف �لذي ما ز�ل ر�ف�سًا لتعيين �لمر�أة في بع�ص �لهيئات 
�لق�سائية. 

و�لق�ى  �لأحز�ب  لأن  �لمر�أة،  تجاه  مت�سددة  دينية  لي�ست فقط خطابات  �إذً�  �لم�ساألة 
�لليبر�لية و�لي�سارية لم تفعل �لكثير في �سبيل تمكين �لمر�أة �سيا�سيًا. وت�سير �لخبرة �إلى �أن 
هناك من �لق�ى �ل�سيا�سية من تتبنى خطابات تمكين �لمر�أة، وتفعيل دورها �سيا�سيًا، بينما 

تتجه �لممار�سات على �أر�ص �ل��قع في �تجاه تدعيم ثقافة �لمجتمع �لبطريركي. 

وهنا ينبغي �أن ن�سير �إلى ق�سية �أ�سا�سية مفادها �أن �لدولة �لم�سرية – تاريخيًا- هي 
�لطرف �لأ�سا�سي في تمكين �لمر�أة، و�إقر�ر حق�قها �لمت�ساوية مع �لرجل، و�إ�سد�ر ق��نين 
تعليم  �إقر�ر  �لإن�سانية، من  �نتهاك حق�قها  باأح��لها �لجتماعية و�لقت�سادية، ومنع  ترقى 
�لمر�أة  وتعيين  �ل�سخ�سية  و�لأح��ل  �لخلع  ق��نين  ومن  �لإناث،  ختان  تجريم  �إلى  �لبنات 
1979 و2010. بهذ� يك�ن �لنظام  في �لق�ساء �إلى �إقر�ر »ك�تا« للمر�أة في �نتخابات عامي 
�لحاكم ه� �لطرف �لأ�سا�سي، �ساحب �لمبادرة و�لقدرة على �لفعل، حتى و�إن كانت هناك 
تمار�سها ق�ى مدنية  �أو �سغ�ط  تك�ن هناك مطالبات  بالطبع قد  �أ�س��ت ر�ف�سة مت�سددة. 
�أو منظمات ن�سائية في �تجاه تدعيم دور �لمر�أة في �لمجتمع، لكن �لطرف �لأ�سا�سي �سانع 
�أهمية حر�ص �لنظام  �لتح�لت في هذ� �لخ�س��ص ه� »�لدولة �لم�سرية«. بالطبع ل نغفل 
�لحاكم في عهد �لرئي�سين �ل�ساد�ت ومبارك، على �س�رته في �لغرب، وبخا�سة دور »�ل�سيدة 
�لأولى« في دعم تمكين �لمر�أة، وه� ما ي�سكل م�ساحة لجذب �لتاأييد، و�لمكانة دوليًا، وتدفق 

�لمع�نات �لخارجية. 

معدلت  ورفع  �سيا�سيًا،  �لمر�أة  تمكين  �لمجتمع عن  م�س�ؤولية  �نتفاء  �سبق  ما  يعني  ل 
ح�س�رها �ل�سيا�سي في �لمجتمع. و�س�ف تظل �لأحز�ب �ل�سيا�سية م�س�ؤولة ب�س�رة مبا�سرة 
عن ذلك، لأنه بدون تحقيق تمكين للمر�أة ب���سطة هذه �لأحز�ب ي�سعب على �لمجتمع تحقيق 
تتبني  �أن  ينبغي  ولذ�  و�آليات.  �سكاًل  ولي�ص  و»�لديمقر�طية«، م�سم�نًا وج�هرً�،  »�لليبر�لية« 
�ل�عي،  �لتدريب ورفع  �لمر�أة بدءً� من  لتمكين  »��ستر�تيجية م�ستد�مة«  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
بتر�سيحها،  و�نتهاء  ذ�تها،  �لأحز�ب  بنية  في  �لقيادية  �لم��قع  �سغل  من  بتمكينها  مرورً� 
منه  �أ�سا�سي  بل ه� في جانب  �سيا�سيًا فقط،  لي�ص  �لمجتمع  في  و�لتمثيل  �نتخابيًا.  ودعمها 
�لمهنية،  �لنقابات  �سعيد  على  �لمر�أة  دور  تفعيل  يتطلب  ما  �لعام«،  �لمجال  في  »ح�س�ر 

و�لتك�ينات �لعمالية، و�لإنتاج �لثقافي... �إلخ. 
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�أنها نخب�ية،  �أبرز خ�سائ�سها  �لتي من  �لن�س�ية  �أمام �لحركات  �لت�قف  يتعين  �أي�سًا 
�ل��سطى،  �لطبقة  من  �لعليا  �ل�سر�ئح  على  وتركز  �لكبرى،  و�لمدن  �لعا�سمة،  في  تن�سط 
خا�سة ممن لهن ت���سل تعليمي �أو ثقافي مع �لغرب. وح�س�رها خارج �لمدن �لكبرى محدود، 
�لنخب�ية،  من  كثير  فيها  لأن خطاباتها  نظرً�  م�ؤثر  غير  �لعري�سة  �لقطاعات  مع  وت���سلها 
هيئات  مع  �سر�كة  �إطار  في  �إل  دورها  تمدد  دون  تح�ل  ما  عادة  ثقافية  »ع��ئق«  ووج�د 
وم�ؤ�س�سات عامة مثل �لمجال�ص �لمتخ�س�سة في مجالت �لمر�أة و�لطف�لة و�لأم�مة و�ل�سكان 

وحق�ق �لإن�سان وغيرها. 

وتتحقق م�ساركة �لمر�أة عندما نخرج من �لتفكير في »ح�س�رها رمزيًا« �إلى »م�ساركتها 
تك�ن  �أن  قبل  قيمًا  »�لديمقر�طية«،  طريق  على  جادة  خط��ت  �لمجتمع  خطا  وكلما  فعليًا«. 
جهاز  في  �لقيادية  �لم��قع  و�سغل  �ل�سيا�سي،  �لتمثيل  في  �أوفر  حظ�ظ  للمر�أة  كانت  �آليات، 
وتحمل  �لجتماعية.  و�لحركات  �لنقابية،  �لتك�ينات  في  مهمة  باأدو�ر  و�ل�سطالع  �لدولة، 
�لقيم �لديمقر�طية ثقافة ديمقر�طية، فالتغييُر �لجتماعي ثقافٌي في ج�هره، وه� ما تحتاج 

�إليه جه�د تمكين �لمر�أة �لم�سرية.
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المراأةوالربيعالتون�سي

 
منوبية بن غذاهم)8(، ت�ن�ص

المة ومرحبًا بكم«. لقد �سمحت لنف�سي �أن �أحييكم على �لطريقة �لت�ن�سية لأنني  »َع �سَّ
�س�ف �أحدثكم عن بالدي وعن و�سع �لمر�أة �لت�ن�سية فيها.

قال �ل�ساعر �لت�ن�سي: �ل�سغير �أولد �أحمد: »يا ن�ساء بالدي.... كل عام و�أنتن حر�ئر، 
�سامخات، �أبيات ... كل عام و�أنتن م�سدر فخرنا وعزتنا... لأنكن يا ن�ساء بالدي ن�ساء ون�ص«.

طيلة عدة عق�د، كانت هذه �لمر�أة م�قع فخر نظرً� للميز�ت �لتي كانت تتمتع بها بين 
من  مجم�عة  وهي  �ل�سخ�سية«،  �لأح��ل  »مجلة  لـ  ذلك  في  �لف�سل  ويرجع  �لعربية.  �لدول 
�لق��نين �لتي و�سعت بعد �ل�ستقالل، وكانت عبارة على ث�رة، �إذ قنن فيها �لزعيم �لحبيب 
ومن حق  قا�ٍص  يد  على  �لطالق  �لزوجات، جعل  تعدد  �إلغاء  �لمر�أة:  لتحرير  بن�دً�  ب�رقيبة 
�لمر�أة �أن تطالب به، رفع �ل�سن �لأدنى للزو�ج، تجريم �لزو�ج �لعرفي...�إلخ، و�عتبرها �لرئي�ص 
�لر�حل كاعتر�ف منه بالجميل للمر�أة �لت�ن�سية على �لدور �لذي لعبته في ملحمة �ل�ستقالل. 
لقد مكنت هذه �لق��نين �لمر�أة �لت�ن�سية من �للتحاق بالمد�ر�ص و�لكليات و�لعمل في �ستى 
�لميادين...وتحرير �لمر�أة لم يكن بدعة ت�ن�سية، �إذ قام بذلك كمال �أتات�رك قبل ب�رقيبة 

لكن �لفرق �أن �لمجتمع �لتركي لي�ص مجتمعًا عربيًا!!

كان  عالميًا، لكنه  �س�رته  لتلميع  للمر�أة  �لتحرر  هذ�  علي  بن  ��ستعمل  بعد،  ما  في 
ديكتات�رً� بالغ بالتعذيب، فلم يرحم �أيًا من كان يقف �أمامه. �إل �أنه عندما تمادى في جبروته 
وطغيانه، �نتف�ص �ل�سعب �سده. ويعّد عام 2008 بح��دث �لح��ص �لمنجمي �لتي �سهدها، �أول 
خط�ة في �سق�ط �لطاغية، وكان ذلك على �أيادي رجال جهة قف�سة ون�سائها �لل��تي و��سلن 

�لن�سال بعد �أن وقع �إيقاف و�سجن وتعذيب عدد كبير من �لرجال.

)8( �أ�ستاذة جامعية، كاتبة ونا�سطة يف جمال ق�سايا �ملر�أة، ع�س�ة قيادية يف �جلبهة �ل�سعبية.
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وفي ما بين 17 دي�سمبر 2010 و14 جانفي 2011، ثار �ل�سعب، وفّر بن علي، وكانت 
وهذه  كر�مة.  �سغل... حرية...  �لمرف�عة:  �ل�سعار�ت  كانت  �لأمامية.  �ل�سف�ف  في  �لن�ساء 
�لمطالب هي في �أ�سا�سها مطالب �جتماعية، �إذ ثار �ل�سباب �سد �لفقر و�لتهمي�ص و�لبطالة.

 2 �لق�سبــة  ومـــن  �أنه  �إل  ز�هــر...  بم�ســـــتقبل  �لطــــاغية  هـــروب  بعد  �ل�سعب  وحلم 
)�أي �لعت�سام �لذي طالب بمجل�ص تاأ�سي�سي(، بد�أت �لمعطيات تتغير، �إذ �أُجبر �لمعت�سم�ن 
على بدء �لتفرقة بين �لإناث و�لذك�ر، وهنالك من �أعطى لنف�سه حق �لقيام بن�ع من �لرقابة 

)�ل�سيء �لذي لم يكن م�ج�دً� في �لق�سبة 1(.

في تلك �لفترة �لتي تلت 14 جانفي، ظهرت عدة جمعيات ن�سائية �أو جمعيات للن�ساء 
فيها دور كبير، ولحظنا �أن �لهيئة �لعليا لتحقيق �أهد�ف �لث�رة كان فيها ن�سيب متميز من 
وقع  �قتر�حًا  وتنا�سف«،  »م�ساو�ة  جمعية  قدمت  ولقد  �ل�سيا�سية.  �لتيار�ت  كل  من  �لن�ساء، 
قب�له من طرف �لهيئة �لعليا، وه� »�لتنا�سف على �لقائمات �لنتخابية«. وفي �سائفة 2011، 
قائمة،  على  كمتر�سحات  بع�سهن  �ل�سيا�سة،  ميادين  في  �لرجال،  برفقة  �لن�ساء،  خا�ست 

و�أخريات ��ستغلن ل�سالح �أحز�ب �أو قائمة م�ستقلة، وغير ذلك.

وعلى �أثر �لإعالن عن �لنتائج في 23 �أكت�بر 2011، تبين �أن حزب �لنه�سة له �لق�سط 
�لأوفر من �لتمثيل، و�أن لهذ� �لتيار �لإ�سالمي نائبات في �لمجل�ص �لتاأ�سي�سي. �أنا مثاًل قلت في 
نف�سي: »فلنَر ماذ� �سيك�ن دورهن د�خل كتلة �لنه�سة، هل �سيغلب عندهن �نتمائهن �لحزبي 

�أم دفاعهن عن حق�ق �لن�ساء؟«.

م�ؤقتًا  رئي�سًا  �لمرزوقي  �لمن�سف  �ل�سيد  تن�سيب   ،2011 دي�سمبر   13 ي�م  ووقع 
�أن  �إذ ع��ص  �لت�ن�سية،  �لمر�أة  �أول خطاب له ظهرت ب�سائر خطيرة تهدد  للجمه�رية، وفي 
لها  �أن  على  عالوة  وهي،  »�ل�سافر�ت«  كلمة  ��ستعمل  ت�ن�سيات،  �أو  م��طنات  ب�سفة  ينادينا 
دونية  دللة  ت�ن�ص  في  لها  فاإن  وهابي،  �سيا�سي  طابع  وذ�ت  للمر�أة  دونية  ذك�رية  مرجعية 

خا�سة، وبد�أ �ل�سغط على �لن�ساء في �لف�ساء�ت �لعم�مية، وبد�أت ملحمة ن�سالتهن...

�لن�سالت �لكبرى: �أذكر على �سبيل �لمثال خ�لة �لر�سيدي ودفاعها عن علم �لبالد ي�م 
7 مار�ص 2012، عندما حاول �ساب ينتمي للتيار �لمت�سدد نزعه وتع�ي�سه بر�ية �س�د�ء. ي�م 
9 �أفريل 2012، وقع منع م�سيرة �سلمية في �سارع �لحبيب ب�رقيبة، ول�حظ في ذلك �لي�م �أن 

�لملي�سيات وفرق �لتدخل كانت ت�ستهدف �لن�ساء و�لبنات.
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مالحظة: في كل �لم�سير�ت �لتي جابت �س��رع ت�ن�ص �لعا�سمة، ما عد� م�سيرة 1 ماي 
2012 �لتي قادها �تحاد �ل�سغل، فاإن ن�سبة �لن�ساء كانت تتر�وح بين 60 و75 في �لمائة.

وبد�أ �لحديث من �أول �سائفة 2012، عن ت�سنيف �لمر�أة في �لد�ست�ر كـ »مكملة«، وهذ� 
ما رف�سته جل �لأحز�ب �لتقدمية وكذلك مك�نات �لمجتمع �لمدني. وبد�أت �لنقا�سات د�خل 
�لمجل�ص �لتاأ�سي�سي وخارجه، وفي و�سائل �لإعالم و�لحلقات �لثقافية و�لحزبية ح�ل خط�رة 
�ختيار هذ� �لم�سطلح. ولم تتغيب �لن�ساء �لحق�قيات عن هذه �لمعركة. وفي 13 �أوت 2012، 
�سهدنا م�سيرة �سخمة قادتها �لن�ساء للتعبير عن رف�سهن لعبارة »�لمر�أة �لمكملة« �لتي وقع 
�لرجال رف�سًا  �لم�سيرة عدد كبير من  �لتحق بهذه  �أنه  �لعلم  �لتر�جع عنها في ما بعد، مع 
منهم لهذ� �لت�سنيف �لدوني للمر�أة. لكن من �لم�ؤ�سف �أن نائبات »�لترويكا« د�خل �لمجل�ص 

�لتاأ�سي�سي كن م�ؤيد�ت للمر�أة »�لمكملة«، وحاولت بع�سهن تبرير �ختيار هذ� �لم�سطلح. 

 وقد وجدنا �أن �لن�ساء �لت�ن�سيات كّن منذ �لعام 2012 في �ل�سف�ف �لأولى لمناه�سة 
ه�سم حق�قهن و�لم�ص بركائز �لمجتمع �لت�ن�سي �لتقدمي، و�أذكر على �سبيل �لمثال:

• �لن�سال من �أجل حرية �ل�سحافة: تق�ده نجيبة �لحمروني رئي�سة نقابة �ل�سحفيين، 
مع جملة من زمالئها، مع �لعلم �أنه يقع ي�ميًا �لتعدي وتعنيف �سحفي �أو �سحفية، ول 

نن�سى حملة �لت�س�يه �لتي تعر�ست لها نجيبة �لحمروني.

معركة ما ز�لت قائمة، تق�دها كل من جمعية  �لق�ساء:  ��ستقالل  �أجل  من  • �لن�سال 
�لتي  �لت�ن�سيين  �لق�ساة  ونقابة  كن�،  كلث�م  �لقا�سية  �ل�سيدة  ر�أ�سها  وعلى  �لق�ساة 
تر�أ�سها �لقا�سية رو�سة لعبيدي، ونحن هنا �أمام نم�ذج من �لقا�سيات �ل�سامد�ت 

في م��جهة وزر�ء �لعدل، و�لم�ستميتات في �لدفاع عن ��ستقاللية �لق�ساء.

معقل  �ل�سعانبي،  في  ورجاًل  ن�ساء  و�لأمن  �لجي�ص  يق�دها  �لإرهاب:  �سد  �لمعركة   •
و�سط  وفي  �لجن�د.  من  �لعديد  ر�ح �سحيتها  وقعت عدة مجازر  �لإرهابيين، حيث 
�لمدن، �أذكر على �سبيل �لمثال: �ألفة �لعياري �لكاتبة �لعامة لنقابة م�ظفي �ل�سج�ن 
و�لإ�سالح. هذه �لن�ساء وغيرهن، وقع تهديدهن بالقتل، ل ل�سيء �إل لت�سديهن للظلم 

و�لف�ساد في نطاق �لقيام بعملهن.
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ل يمكن �أن نتحدث عن ن�سالت �لمر�أة، دون �أن نذكر �أميرة �ليحياوي رئي�سة »�لب��سلة«، 
وت�سب�  �ل�سيا�سي،  �لعمل  �سلب  في  �لم��طن  و�سع  �إلى  تدع�  ت�ن�سية  حق�قية  منظمة  وهي 
لتر�سيخ قيمة �لم�ساءلة في �ل��قع، وفريق �لجمعية مت��جد على عين �لمكان د�خل �لمجل�ص 

�لتاأ�سي�سي لر�سد �لتد�ولت.

ب�سرة  �سالمة،  بن  رجاء  ي��سف،  �ألفة  مثل  وحق�قيات  جامعيات  �ل�سافر،  �لتع�سف  وطال 
بالحاج حميدة، نائلة �ل�سليني لمجرد �لإدلء باأر�ءهن �إز�ء �ل��سع �لر�هن في �لبالد. وقد كّن 
�سحية لـحمالت ثلب و�ستم وت�س�يه وتكفير ممنهجة، و�سلت في بع�ص �لأحيان حد �لتهديد بالقتل. 

وقد تعدت ن�سالت �لمر�أة �لت�ن�سية �إطار �لمجال �لمهني، وظهرت منا�سالت في �سلب 
�لأحز�ب ومنظمات �لمجتمع �لمدني، مثل: 

و�سبر.  �سم�د  �ل�سامت:  ون�سالهن  �ل�سهد�ء  • �أمهات 
�أرملة �ل�سهيد �سكري بلعيد، محامية وحق�قية �أخذت �لم�سعل عن  �لخلفاوي:  • ب�سمة 

�سهيد �لحرية.
�لجمه�رية  �سهيد  �لحاج  زوجها  قتلة  عن  تك�سف  �أن  �أق�سمت  �لبر�همي:  مباركة   •

محمد �لبر�همي.
ورئي�سة ثاني جمعية في �إفريقيا:  باعثة  �سكندر�ني،  فائزة  منهن  جمعيات،  • رئي�سات 

»م�ساو�ة وتنا�سف«.
�سربًا  منهن،  �لعديد  م�ّص  ت�ن�ص  في  و�لظلم  �لعنف  لأن  �نتماء،  �أي  بدون  ن�ساء   •
�أع��ن  ثالثة  طرف  من  فتاة  �غت�ساب  وقع   ،2012 �سيف  �أو�خر  وفي  و�غت�سابًا. 
»كانت  بق�له  تقريبًا  �لجريمة  �لد�خلية  وز�رة  با�سم  �لر�سمي  �لناطق  وبرر  �سرطة، 

�لبنت في و�سع غير �أخالقي«. 

لكن كل ن�ساء بالدي ل�سن على هذ� �لمن��ل، فمنهن من بّررن �لغت�ساب لبنت �لثالث 
�سن��ت، ومنهن من وقفن �سد حق�ق �لمر�أة.

وفي عام 2013، ر�أينا ظاهرة جديدة، �إذ باتت ُتبعث بناتنا �لقا�سر�ت لجهاد �لنكاح 
وعادت  ب�سيء.  للدين  تمت  ل  »دينية«  جمعيات  ر�ية  تحت  تباع  �سلعًا  �سرنا  �أي  �س�ريا،  في 
هن  بالإيدز؛  حتى  �أو  تنا�سلية  باأمر��ص  م�سابات  ومعظمهن  ح��مل،  وهن  لت�ن�ص  بع�سهن 
ب�س��سة  م�ست�سفى  في  بع�سهن  و�سعت  �لأخيرة،  �لأ�سابيع  وفي  �سحايا.  و�سينجبن  �سحايا 
وتخلين عن �أطفالهن، مع �لعلم �أننا في ت�ن�ص �سّددنا على �لأمهات �لعازبات، و�سارت حالة 
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�لأطفال �لمجه�لي �لأب مزرية جدً�، �إذ �ُسّنت حملة �سدهم منذ �سيف2011، ووقـــع نعتــهم 
بـ »�للقطاء«، فنق�ست �لإعانات وتده�رت حالة �لأمهات.

وتفاقمت ظاهرة �لأطفال �لمهملين لأن ثمة �أنا�سًا قليلي �لهمة �سّرع�� للج��ز �لعرفي 
�لنفالتات،  �لحديث عن  وبمنا�سبة  �أخالقية.  �نفالتات  لت�ن�ص حلل�� عدة  �سي�خ  قدوم  بعد 
�لمر�أة  باإرجاع  وثالث  �لبنات،  بختان  و�آخر  ر،  �لق�سّ بزو�ج  ويطالب  يهذي  ر�ح  فهنالك من 
�لزوجات،  بتعدد  بالمناد�ة  �لبالد  في  بلبلة  �إثارة  �لحريم، فجرت محاولت  لعهد  �لت�ن�سية 
وخرجت مع ه�ؤلء ن�ساء في م�سير�ت �سئيلة جدً�، وو�جه �لمجتمع �لمدني كل هذ� بمطالبه 

�لأ�سلية �لتي قامت من �أجلها �لث�رة: �ل�سغل، �لحرية، �لكر�مة، و�لعد�لة بين �لجهات. 

و�أمام ظاهرة �لإرهاب �لتي غزت �لبالد، �ل�سيف �لما�سي، باغتيال بلعيد و�لبر�همي، 
ر�ية  تحت   ،2013 �أوت   4 ي�م  �سخمة  م�سير�ت  خرجت  �لأمن،  رجال  ومقتل  جن�دنا  وذبح 

»ن�ساء ت�ن�ص �سد �لإرهاب«، وي�م 13 �أوت 2013، تحت ر�ية »حر�ئر ت�ن�ص«. 

�أما �لآن ونحن في ط�ر �إنهاء كتابة �لد�ست�ر، فاإننا نرى وق�ف �لن�ساء على تعديل كل 
بند يم�ص بحد�ثة �لدولة وبحق�ق �لمر�أة: ��ستقاللية �لق�ساء، �لحفاظ على �لثرو�ت �لطبيعية؛ 
�لف�سل �ل�ساد�ص للد�ست�ر، د�سترة �لحق في �ل�سغل وفي �ل�سحة، مر�جعة �لبند 38 �لمتعلق 
بالتعليم... وتعطي هذه �لمقاومة ثمارها في كل مرة يقع فيها تعديل، و�أح�سن مثال على ذلك، 

ه� �إدماج بند �لم�ساو�ة �لتامة و�لتنا�سف في �لد�ست�ر.

و�لن�ساء  �لرجال  �لت�ن�سي:  �لمجتمع  مك�نات  كّل  من  وتجنيد  يقظة  تطّلب  هذ�  كل 
باأن  يقين  على  �لت�ن�سي  �ل�سعب  لأن  �لتجنيد  هذ�  ووقع  و�لجمعيات.  �لتقدمية  و�لأحز�ب 
تجاوزه،  يمكن  ل  �أحمر  برمته، وهي خط  لل�سعب  �لت�ن�سية هي مكت�سبات  �لمر�أة  مكت�سبات 
لأنها جزء ل يتجز�أ من �له�ية �لت�ن�سية، وكل من حاول �لتالعب بها، كان يق�سد فك �أ�س�ص 

تق�م عليها �لدولة �لت�ن�سية.

�إدخال عدة  مّكنت من  فيها،  �لت�ن�سية  �لمر�أة  وم�ساركة  �لت�ن�سي  �ل�سعب  ن�سالت  �إن 
تعديالت على �لد�ست�ر، وت�سحيح م�سار �لث�رة، و�لتذكير في كل مرة بالأهد�ف �لأولى �لتي 
ثار من �أجلها �ل�سعب: �لكر�مة، �لحرية، �ل�سغل. و�ست�ستمر ن�سالت �لمر�أة �لت�ن�سية من �أجل 

حماية حق�قها و�لدفاع عن مكت�سبات �لث�رة.
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اآفاقالم�ساركةال�سيا�سيةللمراأةاليمنية
بعدثورةالحريةوالتغيير

د. عادل ال�سرجبي)9(، �ليمن

مقدمة:
�لربيع  ث�رة  لآثار  و�ل�سيا�سيين(  �لباحثين  عن  )ف�ساًل  �ليمنيات  �لن�ساء  تقييم  تباين 
بعد  �ليمن  لن�ساء  تحققت  �لتي  �لمكا�سب  وعلى  للمر�أة،  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  على  �ليمني 
�لث�رة، بين ت�جه يمكن و�سفه بالعدمية، يق�ل �إن �لمر�أة �ليمنية لم تحقق �أي مكا�سب؛ وت�جه 
ديماغ�جي، يردد عبار�ت �إن�سائية غير مدع�مة ب�س��هد كافية، يدعي �أن �لمر�أة �ليمنية حققت 

كل �لطم�حات �لتي دفعتها للم�ساركة في �لث�رة، بما في ذلك ت��سيع م�ساركتها �ل�سيا�سية.

و�لحقيقة �أن �ل�قت ما ز�ل مبكرً� لتقييم �آثار �لث�رة على �أو�ساع �لن�ساء �ليمنيات ب�سكل 
عام، وعلى م�ساركتهن �ل�سيا�سية ب�سكل خا�ص، ناهيك عن �إطالق �أحكام قطعية بهذ� �ل�ساأن، 
ل �سيما �إذ� ما �أخذنا بعين �لعتبار حقيقتين هامتين، هما؛ �لأولى: �إن ما حدث لي�ص مجرد 
�حتجاجات مطلبية، بل ث�رة �ساملة ت�سعى �إلى هدم �لنظام �لقديم، وبناء نظام جديد، ودولة 
مدنية ديمقر�طية حديثة، و�لثانية: �إن هذه �لث�رة لم تنته بعد، و�س�ف ت�ستمر �إلى �أن ُيختتم 
م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني )�لذي يت�قع �ختتامه �لي�م 25 يناير 2014(، و�سياغة �لد�ست�ر �لجديد، 
وبناء �لم�ؤ�س�سات �لتي �قترح �لم�ؤتمر تاأ�سي�سها، وتنفيذ �نتخابات �لمجل�ص �لت�سريعي، و�إ�سد�ر 
�لق��نين �لتي �قترحها م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني. ومع ذلك، فاإن بع�ص مالمح �لنظام �لجديد 
و�أ�س�ص بناء �لدولة، قد بد�أت في �لظه�ر، بعد تقديم فرق �لح��ر �ل�طني لتقاريرها �لنهائية. 

في هذه �ل�رقة، �س�ف �أتناول حال �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة �ليمنية قبل �لث�رة، وحال 
م�ساركتها في ث�رة �لحرية و�لتغيير �ليمنية، ودور �لن�ساء �ليمنيات في �سياغة �أهد�ف �لمر�أة 
�ليمنية. ثم �أقّدم تحلياًل لتقارير فرق م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني، وما يمكن �أن ت�ؤدي �إليه من �آثار 
�إيجابية على م�ست�ى �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة �ليمنية، ولم��قف �لق�ى �لجتماعية �لد�عمة 

)9( �أ�ستاذ علم �لجتماع يف جامعة �سنعاء، كاتب وحملل �سيا�سي.
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للتح�ل �إلى دولة مدنية ديمقر�طية حديثة تكفل �لم�ساركة �ل�سيا�سية للن�ساء ب�سكل عادل، وتلك 
�لمقاومة لهذ� �لتح�ل.

المراأة مواطن من الدرجة الثانية في ظل النظام القديم:
�عترف �لد�ست�ر �ليمني بمبد�أ �لم�ساو�ة بين �لم��طنين وفقًا لن�ص �لمادة )41( �لتي 
مفه�م  وي�سير  �لعامـة«.  و�ل��جبـات  �لحق�ق  في  مت�ساوون  جميعهم  »�لم��طنـ�ن  على:  تن�ص 
�لم��طن في �لد�ست�ر �ليمني للم��طنين �لذك�ر و�لإناث دون تمييز، وبالتالي فقد كفل �لد�ست�ر 
للمر�أة )باعتبارها م��طنًا( �لحق في �لم�ساركة �ل�سيا�سية عم�مًا)10(، وحقها في �لم�ساركة 
�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  في  و�لم�ساركة  و�لتنظيم  �لتجمع  وفي  ب�سكل خا�ص)11(،  �لنتخابات  في 

و�لنقابات و�لمنظمات غير �لحك�مية)12(، وفي تقلد �لمنا�سب �لعليا. 

بالأغلبية  و�لف�ز  �سغيرة،  دو�ئر  في  �لفردي  �لنتخاب  نظام  �ليمني  �لم�سّرع  وتبنى 
�لت�س�يت  �إجر�ء�ت  في  و�لم�ساو�ة  �لفردية  �لفر�ص  تكاف�ؤ  يكفل  نظام  وه�  �لمطلقة)13(، 
�أن هذ� �لنظام ل  و�لتر�سح في �لنتخابات �لتي يخ�سع لها �لم��طن�ن �لذك�ر و�لإناث. غير 
�لبنى  �إلى  بالنظر  �لبرلمان،  �إلى  �ل��س�ل  في  �لرجال  فر�ص  مع  �لن�ساء  فر�ص  تكاف�ؤ  يكفل 
�لجتماعية �لقبلية و�لأطر �لثقافية �لتقليدية �ل�سائدة في �لمجتمع �ليمني، وينطبق على هذ� 

ق�ل �ل�ساعر:

وقال له �إياك �إياك �أن تبتّل بالماِء«.           »�ألقاه في �ليم مكت�ف �ليدين 

)10( تن�ص �ملادة )42( من �لد�ست�ر على ما يلي: »لكل م��طن حق �لإ�سهام يف �حلياة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية 
و�لثقافية وتكفل �لدولة حرية �لفكر و�لإعر�ب عن �لر�أي بالق�ل و�لكتابة و�لت�س�ير يف حـدود �لقانـ�ن«.

)11( تن�ص �ملادة )43( من �لد�ست�ر على ما يلي: »للم��طن حق �لنتخـاب و�لرت�سيح و�إبد�ء �لر�أي يف �ل�ستفتاء، 
وينظم �لقان�ن �لأحكام �ملتعلقة مبمار�سـة هـذ� �لـحـق«.

)12( تن�ص �ملادة )58( من �لد�ست�ر على ما يلي: »للم��طنني يف عم�م �جلمه�رية - مبا ل يتعار�ص مع ن�س��ص 
�لد�ست�ر- �حلق يف تنظيم �أنف�سهم �سيـا�سيًا ومهنيًا ونقابيًا و�حلق فـي تك�ين �ملنظمـات �لعلميـة و�لثقافية 
و�لجتماعية و�لحتاد�ت �ل�طنيـة مبا يخدم �أهد�ف �لد�ست�ر- وت�سمن �لدولة هذ� �حلق، كما تتخذ جـميع 
و�ملنظمات  للم�ؤ�س�سات  �حلريات  كافة  وت�سمن  ممار�سته،  من  �مل��طنني  متكن  �لتي  �ل�سرورية  �ل��سائل 

�ل�سيا�سيـة و�لنقابيـة و�لثقافيـة و�لعلميـة و�لجتماعيـة«.
يتم  و�حد  وع�س�  ثالثمائة ع�س�  �لن��ب من  »يتاألف جمل�ص  يلي:  ما  على  �لد�ست�ر  )53( من  �ملادة  )13( تن�ص 
�نتخابهم عن طريق �لقرت�ع �ل�سري �لعام �حلر �ملبا�سر و�ملت�ساوي. وتق�سم �جلمه�رية �إىل ثالثمائة د�ئرة 
ود�ئرة �نتخابية مت�ساوية من حيث �لعدد �ل�سكاين بناًء على نتيجة �لإح�ساء �ل�سكاين �لعام مع �لتجاوزعن 

ن�سبة 5 % زيادة �أو نق�سانًا وينتخب عن كل د�ئرة ع�س� و�حد«.
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مقاعد  بثالثة  �س�ى  �لن�ساء  تفز  لم   ،1993 عام  �لأولى  �لت�سريعية  �لنتخابات  ففي 
301 مقعد. وتر�جع تمثيلهن في �لدورتين  �لبالغ عددها  �لن��ب  �إجمالي مقاعد مجل�ص  من 

�لنتخابيتين �لتاليتين )1997 و2003( �إلى مقعد و�حد في كل دورة.

ولم يكن تمثيل �لمر�أة في م��قع �ل�سلطة �لعليا �لتي ُت�سغلها عن طريق �لتعيين باأف�سل 
حاًل مما ه� عليه في �لم��قع �لتي ت�سغلها عن طريق �لتناف�ص �لنتخابي، ففي مجل�ص �ل�س�رى، 
عينت �مر�أة و�حدة في مقابل 100 رجل، لذلك كان �لتعيين في م��قع �ل�سلطة و�سناعة �لقر�ر 

يخ�سع للق�ة و�لنف�ذ، ول يخ�سع للكفاءة و�لقدر�ت. 

خطابها  من  �لرغم  على  �لدولة،  عن  ذك�رية  تقل  ل  جهتها،  من  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
�لم�ساند لحق�ق �لمر�أة في �لم�ساركة و�لتمثيل �ل�سيا�سي، �إل �أن ذلك لم يتعد م�ست�ى �لخطاب، 
ولم ُتّتخذ خط��ت ن�عية للتح�ل من م�ست�ى �لخطاب �إلى م�ست�ى �لممار�سة. ففي �لنتخابات 
�إلى  ينتم�ن  ومر�سحة،  مر�سح   901 �لحزبيين  �لمر�سحين  عدد  بلغ   ،2003 عام  �لبرلمانية 
21 حزبًا وتنظيمًا �سيا�سيًا، منهم 895 مر�سحًا من �لذك�ر و6 مر�سحات من �لإناث، وتنتمي 
وثالثة  �لنا�سري،  �ل�سعبي  �ل�حدوي  للتنظيم  و�أخرى  �لعام،  �ل�سعبي  للم�ؤتمر  مر�سحة و�حدة 
�لأحز�ب  باقي  �أما  �ليمني.  �ل�ستر�كي  للحزب  مر�سحات  وثالث  �لديمقر�طية،  للجبهة 

�لم�ساركة، وعددها 17 حزبًا، فلم تقدم �أي مر�سحات �إناث.

م�ساركة المراأة اليمنية في ثورة الحرية والتغيير: 
�سكلت ث�رة �لربيع �ليمني محطة فارقة في تاريخ �لمر�أة �ليمنية، فلم تقت�سر �لم�ساركة 
فيها على �لنخب �لن�سائية ونا�سطات �لن�ع �لجتماعي، �لالئي �عتدنا على روؤيتهن على �سا�سات 
�لتلفاز، وفي �لم�ؤتمر�ت و�لندو�ت وفعاليات �لأحز�ب ولقاء�ت منظمات �لمجتمع �لمدني، فقد 
�ساهدنا في �ساحات �لحرية وميادين �لتغيير ن�ساء من مختلف �لأعمار و�لم�ست�يات �لجتماعية 
و�لأميات  و�لمثقفات  �لأكاديميات  �ساهدنا  و�لمذ�هب؛  �لمناطق  مختلف  ومن  و�لقت�سادية، 
و�لطالبات و�لمعلمات و�لطبيبات و�لفالحات وبائعات �لخبز وربات �لبي�ت، ي�ساركن بفعالية 
في �لأن�سطة �لث�رية، ولم تقت�سر �أن�سطتهن على �لأن�سطة �لروتينية �لتي �ألفناها؛ �ساهدنا ن�ساء 
�ل�سعار�ت،  ويكتبن  �ل�سعر  �ل�ساحات، ويقر�سن  �لم�سير�ت، ويقمن بحر��سة مد�خل  يتقدمن 
ويحملن �آلت �لت�س�ير ي�ثقن �ساعات �لث�رة �لط�يلة، ويقفن على �لمن�سات ين�سدن �أنا�سيد 
�لث�رة، متمرد�ت على مق�لة »�س�ت �لمر�أة ع�رة«، يحدوهن �لأمل في بناء يمن جديد، ودولة 
مدنية ديمقر�طية حديثة، تق�م على �لعد�لة و�لإن�ساف و�لم��طنة �لمت�ساوية، لذلك ل ينبغي 
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�لحقيقة مقاربة مظللة،  �لمقاربة في  �لث�رة مقاربة كمية، فهذه  �لمر�أة في  مقاربة م�ساركة 
فم�ساركة �لمر�أة �ليمنية في �لث�رة كانت م�ساركة ن�عية. ففيما تركز �لن�ساط �لث�ري ل�سباب 
ينا�سلن على جبهتين،؛  �لثائر�ت  �ل�سيا�سي، كانت  �لنظام  �إ�سقاط  �لذك�ر على جبهة  �لث�رة 
جبهة �إ�سقاط �لنظام �ل�سيا�سي، وجبهة �إ�سقاط �لنظام �لجتماعي، �إذ رغم �أنه كانت للن�ساء 
مطالب كثيرة، �إل �أن هذه �لمطالب كانت ب�سبب غياب �لعد�لة في �لنظام �ل�سيا�سي، و�سيادة 

ثقافة �سيا�سية قائمة على �لتمييز على �أ�سا�ص �لن�ع �لجتماعي)14(.

على  تقت�سر  ل  �ساملة،  ث�رة  �إنجاز  �إلى  و�سعين  للث�رة،  و��سعًا  مفه�مًا  �لن�ساء  تبنت 
رغبن  بل  فقط،  �لر�سمي  �ل�سيا�سي  �لنظام  �إ�سقاط  على  حتى  �أو  فح�سب،  �لرئي�ص  �إ�سقاط 
في ت��سيع مجال �لث�رة لي�سمل �لأحز�ب �ل�سيا�سية )�لحزب �لحاكم و�لأحز�ب �لمعار�سة(، 
و�لبنى �لجتماعي و�لأطر �لثقافية، ما �أثار فزع �لق�ى �لمحافظة، �س��ء في �سف�ف �لنظام 
في  �لم�ساركات  �لن�ساء  �سد  ت�سهير  حملة  �سالح  �هلل  عبد  علي  ف�سن  �لث�رة،  �سف�ف  في  �أو 
�عت�سام �ساحة �لتغيير بالعا�سمة �سنعاء، ف��سفهن بال�سلع �لمعرو�سة للبيع و�ل�سر�ء، وطالب 
في كلمة �ألقاها �أمام ح�سد من �أن�ساره في ميد�ن �ل�سبعين بالعا�سمة �سنعاء ي�م 15 �إبريل 
2011، باإنهاء �لختالط، �لذي ل تقره �ل�سريعة �لإ�سالمية )ح�سب فهمه لل�سريعة �لإ�سالمية 

و�لختالط(، وع�دة �لن�ساء �إلى بي�تهن)15(. 

�لتغيير،  وميادين  �لحرية  �ساحات  في  �لمحافظة  للق�ى  �لدع�ة فر�سة  �سّكلت هذه  وقد 
ففر�ست قي�دً� على م�ساركة �لن�ساء في �لأن�سطة �لث�رية، وتم ف�سل �لأن�سطة �لث�رية �إلى �أن�سطة 
ث�رية ذك�رية و�أخرى �أنث�ية، وتق�سيم كل ميد�ن من ميادين �لحرية و�لتغيير �إلى ميد�نين، ميد�ن 
�أنث�ي، وتعر�ست �لنا�سطات �لالئي تمردن على هذ� �لف�سل لل�سرب و�لت�سهير،  ذك�ري و�آخر 
�أحد �سي�خ  )16(، و�سّبه   2011 �إبريل   17 �لم�ستقلين ي�م  �لنا�سطين  خالل م�سيرة م�ستركة مع 

�لقبائل �لد�عمين للث�رة �لمعت�سمات في �ساحة �لتغيير بالعا�سمة �سنعاء بالر�ق�سات. 

كتبت وفاء �ل�ليدي في �سحيفة �أخبار �لي�م مقاًل بعن��ن »ث�رتنا و�سفينة ن�ح«، ��ستهلته 
بق�لها: »كم حلمنا وتمنينا �أن تك�ن ث�رتنا هذه ك�سفينة ن�ح ناأخذ على ظهرها كل �سيء جميل 

(14) See, Safe World, Strong Voices: Yemeni women›s political participation from protest to 
transition, may 2012. 

(15) http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2011/4/17/9106.htm.
)16( �لنا�سطات �لالئي تعر�سن لل�سرب هن: �أروى عثمان، هدى �لعطا�ص، ب�سرى �لعن�سي، �إلهام �لكب�سي، ود�د 

�لبدوي، �سارة جمال، و�أمل مكن�ن.
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�لباقين  ونترك  و�لحرية،  و�لخير  بال�سالم  ينعم  وطن  �إلى  بها  ونذهب  ونقي  وطاهر  وبناء 
طال  ول�  تحقيقه  عن  نتنازل  لن  جميل  حلم  ث�رتنا  يحرقهم؛  وللبركان  يدمرهم،  لالإع�سار 
هذ�  تاريخ  ي�سطر  من  �أنتم  »�لآن  بق�لها:  �ل�سباب  مخاطبة  مقالها  و�ختتمت  �لنتظار)17(. 
�ل�طن وت�سطرون معه تاريخ كل منكم، فاإما �أن ُيكتب عنكم �أروع جيل �أنجبته هذه �لأمة، �أو 
�أنكم �أ�س��أ جيل على مر تاريخ هذ� �ل�طن، فاختارو� �أنتم �أين تريدون �أن تك�ن��، و�لث�ر�ت �إما 
�أن تنجح �أو تف�سل، ل ي�جد ث�ره مبت�رة، هم يحاول�ن �لآن بتر هذه �لث�رة، هم �لآن يحاول�ن 
�نتز�ع ه�يتنا و�نتمائنا لهذ� �ل�طن من جديد، هم �لآن يع�دون بنا �إلى غربة �لروح، ولكن لن 
نعي�ص �أغر�بًا في وطننا، فنحن من ن�سنع �لأوطان، فاإن كان �ل�طن يتاألم، فنحن �سبب �ألمه 

ونحن دو�ه«)18(.

�ليمني لالإ�سالح( مقاًل في �سحيفة  �لتجمع  نا�سطات  �لكهالي )�إحدى  وكتبت رفيقة 
قالت  �أ�سنام«،  ول  �سنمية  ل  �إ�سالح  يا  �لحق  »قيمة  بعن��ن:   ،2012 مار�ص  في  �لجمه�رية 
يهرع  من   ، وغيرهم  �لمتدينين  ون�سائنا  رجالنا  ومن  وم�سير�تنا،  �ساحاتنا  في  »وجدنا  فيه: 
�إلي �سرب �لمعت�سمين �أو �لمتظاهرين لمجرد كلمة �أو �سعار �أو هتاف �أو خالف ب�سيط ، ولي 
�سعار  ر�أ�سي  �لمنددة، رفعت ف�ق  �لم�سيرة  �لخليجية في  �لمبادرة  ت�قيع  ي�م  تجربة خا�سة، 
»�رحل�� عنا جميعًا«، كاعتر��ص على �لت�قيع وعلى �إعطاء �لح�سانات، فما كان من �أخ��تنا 
في �هلل و�إحدى �لقياديات �لن�س�ية �إل �لتلميح �إلى �لأمن �لق�مي، وعندما لم ينفع، وتم�سكت 
بحقي في �لتعبير بكل حرية، ��ستخدمت �أ�سل�بًا عاطفيًا باأن �أُنزل �ل�سعار من ف�ق ر�أ�سي من 
�لأربعين  فاإن ع�سابة  و�إل  �أنزعه  باأن  ينفع، هّددْت �سر�حة  لم  وعندما  �لأخ�ة،  �أجل خاطر 
في �لخلف منتظرة ومتحفزة لنتز�عه بالق�ة«)19(، وكتبْت مقاًل �آخر في �سحيفة �لجمه�رية 
بعن��ن: »�ل�ستبد�د �لقادم كيف نجفف منابعه؟!«، قالت فيه: »حر�سًا منا على مبادئ �لث�رة، 
بد من  فاإنه ل  �لبع�ص،  �ل�ستبد�د على بع�سنا  نمار�ص  �إلى م�ستبدين،  نتح�ل كث��ر  وحتى ل 
�إعادة �لنظر في �لمك�نات �لث�رية �لمت��جدة حاليًا في �لميد�ن و�إعادة ت�سكيلها وفق بر�مج 
تتنا�سب مع �لفترة �لنتقالية �لتي ت�ؤ�س�ص للدولة �لمدنية بقيم �لعد�لة و�لم�ساو�ة و�لتنمية«)20(.

(17) http://akhbaralyom.net/articles.php?lng=arabic&aid=66594
)18( �ملرجع �ل�سابق.

(19) http://algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=28591.
(20) http://algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=29399.
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واقع الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة بعد ثورة الربيع اليمني:
�تخذت �لث�رة �ليمنية م�سارً� مختلفًا عن �لم�سار�ت �لتي �تخذتها ث�ر�ت �لربيع �لعربي 
�لأخرى، فتمت ت�س�ية �ل�سر�ع بين ق�ى �لث�رة وبقايا �لنظام عبر �تفاقية ُعرفت بالمبادرة 
بهذ�  �لث�رة  ر��سية عن ح�سم  تكن  لم  �لث�رة  كثيرً� من ق�ى  �أن  �لرغم من  �لخليجية. وعلى 
�لأ�سل�ب �لتفاو�سي، �إل �أنه كان �سببًا رئي�سيًا في ح�س�ل �لن�ساء �ليمنيات على مكا�سب،لم يكن 
باإمكانهن تحقيقها فيما ل� ح�سمت �لث�رة باإ�سقاط �لنظام عبر �لهّبة �لث�رية؛ فتدخل �لأمم 
�لمتحدة و�سياغة مبع�ث �لأمين �لعام لالأمم �لمتحدة لالآلية �لتنفيذية للمبادرة �لخليجية، 
في   30 بن�سبة  �لتمثيل  للمر�أة حق  تكفل  بمخرجات  �لقب�ل  �لمحافظة  �لق�ى  كل  على  فر�ص 

�لمائة في كل �لم�ؤ�س�سات �لمنتخبة. 

وفي �لعملية �لنتقالية، �أ�سارت �لآلية �لتنفيذية للمبادرة �لخليجية ب�سكل مبا�سر و�سريح 
وج�ب  و�إلى  �لنتقالية()21(،  )�لحك�مة  �ل�طني  �ل�فاق  حك�مة  في  �لمر�أة  تمثيل  وج�ب  �إلى 
تمثيل �لمر�أة تمثياًل منا�سبًا في كل �لم�ؤ�س�سات �لتي �سيتم تاأ�سي�سها خالل �لفترة �لنتقالية. 
ووفقًا للبند )18( من بن�د �لآلية �لتنفيذية، ينبغي �أن ُتمثل �لمر�أة في كل �ل�ف�د �لممثلة لكل 
طرف من �لأطر�ف �لتي �س�ف ت�سارك في �لم�ؤتمر �ل�طني، وب�سكل عام ينبغي �أن ل يقل تمثيل 
�لمر�أة في �لم�ؤتمر عن 30 %، ل �سيما �أن ق�سية �لنه��ص باأو�ساع �لمر�أة هي و�حدة من �لق�سايا 
�لهامة �لتي �سيتم مناق�ستها و�تخاذ قر�ر�ت ب�ساأنها في م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني)22(. ون�ص �لبند 
لجنة  �ل�طني  �ل�فاق  »ُتن�سئ حك�مة  �أن:  على  �لخليجية  للمبادرة  �لتنفيذية  �لآلية  من   )22(
د�ست�رية ف�ر �نتهاء م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني، في مدة �أق�ساها �ستة �أ�سهر، تك�ن مهمتها �سياغة 
تمثيل  ن�سبة  تقل  ل  �أن  ونقترح  �إن�سائها«،  تاريخ  من  �أ�سهر  ثالثة  خالل  جديد  د�ست�ر  م�سروع 

�لن�ساء في �للجنة �لد�ست�رية عن 30 %، يما يكفل �سياغة د�ست�ر ح�سا�ص للن�ع �لجتماعي.

�سكلت حك�مة �ل�فاق �ل�طني بالقر�ر �لجمه�ري رقم )184( ل�سنة 2011 �ل�سادر في 
�أجريت  ن�ساء)23(. وعندما  و�أربعة وثالثين ع�س�ً�، منهم ثالث  رئي�ص  2011، من  7 دي�سمبر 

)21( ين�ص �لبند )10/ �أ( على ما يلي: »تتاألف حك�مة �ل�فاق �ل�طني من 50 يف �ملائة لكل طرف مع وج�ب مر�عاة 
متثيل �ملر�أة فيها.. ومايتعلق بتق�سيم �حلقائب �ل�ز�رية يق�م �أحد �لطرفني باإعد�د قائمتني بال�ز�ر�ت ت�سلم 

للطرف �لآخر �لذي يك�ن له حق �ختيار �إحدى �لقائمتني.«
19/ خ ( على �تخاذ �ل��سائل �لقان�نية وغريها من �ل��سائل �لتي من �ساأنها تعزيز حماية  )22( ين�ص �لبند ) 

�لفئات �ل�سعيفة وحق�قها، مبا يف ذلك �لأطفال و�لنه��ص باملر�أة.
)23( هما: �لأ�ستاذتان ح�رية م�سه�ر �أحمد وزيرة حلق�ق �لإن�سان، وج�هرة حم�د ثابت وزيرة دولة ل�س�ؤون جمل�ص 
�ل�زر�ء، �سمن ح�سة �للقاء �مل�سرتك و�سركاوؤه، و�لدكت�رة �أمة �لرز�ق علي حمد وزيرة لل�س�ؤون �لجتماعية 

و�لعمل، �سمن ح�سة �مل�ؤمتر �ل�سعبي �لعام وحلفاوؤه.



الباب الأول: املراأة وامل�ساركة ال�سيا�سية قبل الربيع العربي وبعده

44

�أ�سركت   ،2012 فبر�ير  من  و�لع�سرين  �لثالث  في  �لمبكرة  �لت��فقية  �لرئا�سية  �لنتخابات 
�إ�سر�ك �سبع ن�ساء  �لمر�أة لأول مرة في �للجان �لأ�سا�سية لإد�رة �لنتخابات �لعامة، حيث تم 
في ع�س�يتها، ي�سكلن 12 % من �إجمالي �أع�ساء �للجان �لأ�سا�سية �لبالغ عددهم 66 ع�س�ً� من 
�لذك�ر و�لإنـاث، �أما �للجان �لأ�سلية فتك�نت من 903 �أع�ساء، منهم 45 �مر�أة ي�سكلن ح��لي 

5 % من �إجمالي �أع�ساء �للجان �لأ�سلية. 

�للجنة  و�سعته  �لذي  بالمعيار  »ن�سبيًا«  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �لكيانات  جميع  �لتزمت 
�تحاد  با�ستثناء  �ل�طني،  �لح��ر  م�ؤتمر  لع�س�ية  مر�سحيها  ق��ئم  في  �لمر�أة  لتمثيل  �لفنية 
�ختيار  و�مر�أة و�حدة فقط)24(، وعند  �ستة رجال  قائمة ممثليه  �لذي �سمت  �ل�سلفي  �لر�ساد 
رئا�سة فرق �لق�سايا �لت�سع، تك�نت رئا�سة �لفرق من 36 فردً� )9 روؤ�ساء فرق، 9 ن��ب �أول، 9 

ن��ب ثاني، و 9 مقررين(، وكان ن�سيب �لن�ساء في هذه �لم��قع 15 مقعدً�)25(.

�لجتماعية  �لق�ى  ف�قفت  �لمر�أة،  ق�سايا  ح�ل  ��ستقطابًا  �ل�طني  �لح��ر  م�ؤتمر  �سهد 
�لتقليدية و�لمحافظة �سد ق�سايا �لمر�أة وم�ساركتها، ووقفت �لمك�نات �لمدنية و�ل�سباب من 
�إعالن  فعند  �ل�سيا�سية،  �لم�ساركة  في  حقها  ومع  �لمر�أة،  ق�سايا  مع  �لحزبية  �لنتماء�ت  كل 
�أ�سماء �لم�ساركين في م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني، �عتر�ص حزب �لر�ساد �ل�سلفي على تمثيل �لمر�أة 

بن�سبة 30 في �لمائة.

على  �لقبائل  �سي�خ  بع�ص  �حتج  �سعدة،  ق�سية  فريق  برئا�سة  �لزبير  نبيلة  ف�ز  وعند   
رئا�ستها للفريق، و��سطدمت مقترحات �لق�ى �لمدنية ب�ساأن �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة بتعنت 
�لق�ى �لتقليدية و�لمحافظة، وعلى �لرغم من ذلك، ��ستطاعت �لق�ى �لمدنية �نتز�ع عدد من 
فريق  فاأقر  �ل�سيا�سي،  �لمجال  في  �لن�ساء  م�ساركة  م�ست�ى  تط�ير  �ساأنها  من  �لتي  �لمكا�سب 
��ستقالل �لهيئات، �لت��سية بت�سمين �لد�ست�ر �لقادم مادة تن�ص على تمثيل �لمر�أة في ع�س�ية 
30 في �لمائة مع ت�فر �ل�سروط و�لمعايير �لمطل�بة.  قيادة �لهيئات �لم�ستقلة بما ل يقل عن 

)24( كان �حتاد �لر�ساد �ل�سلفي قد �حتج على ن�سبة متثيل �لن�ساء عند �إعالن �أ�سماء �أع�ساء �مل�ؤمتر. 
)25( منها ثالث رئي�سات فرق، هن: �أفر�ح بادويالن )فريق �حلكم �لر�سيد(، �أروى عبده عثمان )فريق �حلق�ق 
و�حلريات(، ونبيلة �لزبري )فريق ق�سية �سعدة(، و�أربع نائبات �أوىل، هن: بلقي�ص �للهبي )�لق�سية �جلن�بية(، 
وفاء عبد �لفتاح �إ�سماعيل )�حلق�ق و�حلريات(، جناة جمعان )�لتنمية �مل�ستد�مة(، وطيبة بركات )�لعد�لة 
�لنتقالية(، وخم�ص نائبات ثانية، هن: �إميان �خلطيب )��ستقاللية �لهيئات ذ�ت �خل�س��سية(، ليز� حيدرة 
�ل�سعبي )�لعد�لة �لنتقالية(، وجميلة علي رجا )ق�سية  )�لدفاع و�لأمن(، رنا غامن )بناء �لدولة(، علياء 
�سعدة(، وثالث مقرر�ت للفرق، هن: حليمة جحاف )�حلكم �لر�سيد(، ن�ر� �ل�سامي )�حلق�ق و�حلريات(، 

و�سذى �حلر�زي )�لعد�لة �لنتقالية(.
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كما ت�سمن �لتقرير �لدع�ة �إلى: ت�سكيل د�ر �لإفتاء من علماء �ل�سريعة �لإ�سالمية ممن يمثل�ن 
مختلف �لمذ�هب، على �أن ي�ستعان باأهل �لخبرة و�لخت�سا�ص )�قت�ساديًا، قان�نيًا، وطبيًا، وعلم 
�لجتماع وغيرهم مع مر�عاة تمثيل �لمر�أة (، تاأ�سي�ص هيئة وطنية عليا لالأم�مة و�لطف�لة)26(، 

و�إعادة هيكلة �للجنة �ل�طنية للمر�أة)27(. 

و�أقر فريق بناء �لدولة ت��سية باأن تمثل �لمر�أة في فريق �سياغة �لد�ست�ر بن�سبة 30 في 
�لمائة على �لأقل، و�أن يت�سمن �لد�ست�ر ن�سًا يكفل �سغل �لن�ساء 30 في �لمائة على �لأقل من 
مقاعد �لمجال�ص �لت�سريعية �لمنتخبة«، ومادة تن�ص على �أن »تتخذ �لدولة �لإجر�ء�ت �لقان�نية 
�لإيجابية في  �ل�سيا�سية و�لم�ساركة  �لن�ساء من ممار�سة كل حق�قهن  �ساأنها تمكين  �لتي من 
نظام  �إلى  �لفردي  �لنتخابي  �لنظام  من  و�لتح�ل  �لد�ست�ر«،  لأحكام  وفقا  �لعامة  �لحياة 
�لنتخاب �لن�سبي، بحيث تمثل �لمر�أة بن�سبة 30 في �لمائة في كل �لق��ئم �لحزبية. و�أو�سى 
فريق �لجي�ص و�لأمن، بت�سمين �لد�ست�ر �لقادم مادة تن�ص على تمكين وت��سيع م�ساركة �لمر�أة 
من �لعمل في مجالت �لجي�ص و�لأمن و�لمخابر�ت، وتنظيم ذلك بقان�ن. و�أو�سى فريق �لحق�ق 

و�لحريات بت�سكيل هيئة تخت�ص بحماية �لمر�أة و�لطفل من �لعنف �لجتماعي و�لأ�سري. 

�ملجالت  بكافة  و�لطف�لة  �لأم�مة  ب�س�ؤون  يتعلق  فيما  �لعامة  �ل�سيا�سة  ر�سم  )�أ(  �لتالية:  باملهام  ت�سطلع   )26(
�لتقارير  تنفيذها يف �س�ء  وتقييم  ومتابعة  و�لرتب�ية(  و�لنف�سية  و�لجتماعية  و�ل�سحية  و�لثقافية  )�لتعليمية 
�ملقدمة من �جلهات �ملعنية و�إ�سد�ر �لت��سيات. )ب( تر�سيخ �لقيم �لأخالقية �لتي جت�سد مكانة �لأم و�لأ�سرة 
ودورها يف �ملجتمع من خالل ن�سر �ل�عي �لجتماعي بق�سايا وحاجات وم�ساكل �لأم�مة و�لطف�لة لت�سكيل ر�أي 
�لر�سمية ومنظمات  �لقطاعات  و�لتعاون مع خمتلف  �لتن�سيق  و�لطف�لة. )ج(  �لأم�مة  لق�سايا  عام م�ساند 
�ملجتمع �ملدين �ملعنية ب�س�ؤون �لأم�مة و�لطف�لة حمليًا و�إقليميًا ودوليًا بهدف �إيجاد �لت��زن و�لتكامل �ملطل�ب 
�ملتعلقة  و�لدر��سات �لالزمة  �ملعل�مات و�لإح�سائيات  ت�فر  بيانات  �إيجاد قاعدة  بني هذه �لقطاعات. )د( 
ب�س�ؤون �لأم�مة و�لطف�لة على �مل�ست�ى �ل�طني وتقييم م�ؤ�سر�تها و�لنتائج �لتي ت��سل �إليها. )هـ( �مل�ساهمة 
يف ت�فري �ل�ستقر�ر �لأ�سري للمر�أة و�لطفل من خالل تقدمي خدمة �لإر�ساد و�لت�جيه للمتنازعني يف �لق�سايا 

�لأ�سرية ملعاجلة و�قع وق�سايا �ملر�أة و�لطفل.
)27( بحيث ت�سطلع باملهام �لتالية: )�أ( ر�سم �ل�سيا�سات �لعامة يف جمال تنمية وتط�ير �س�ؤون �ملر�أة يف �مل�ؤ�س�سات 
�لد�ست�رية و�لقان�نية ومتابعة تنفيذها لدى �جلهات �ملخت�سة. )ب( تقدمي �لقرت�حات بتعديل �لت�سريعات 
�ملتعلقة باملر�أة و�إبد�ء �لر�أي مب�سروعات �لق��نني و�لقر�ر�ت �لالزمة للنه��ص باأو�ساع �ملر�أة. )ج( متابعة 
تطبيق �لق��نني و�لل��ئح و�لقر�ر�ت و�لتفاقيات �لدولية ذ�ت �ل�سلة باملر�أة �مل�سادق عليها و�لرب�مج �لتي 
جرى تبنيها باخلطط و�لرب�مج �حلك�مية �خلا�سة باملر�أة للتاأكد من تنفيذها. )د( �لعمل على �سمان متثيل 
�ملر�أة �ليمنية يف كل �للجان و�ملحافل �لدولية �ملعنية ب�س�ؤون �ملر�أة. )هـ( و�سع م�سروع خطة وطنية للنه��ص 

باملر�أة وحل �مل�سكالت �لجتماعية و�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لثقافية �لتي ت��جهها.
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ماذا بعد؟ 
فيه  �لتقت  عامًا  ف�ساء  �لث�رة،  عامي  خالل  �لتغيير  وميادين  �لحرية  �ساحات  �سكلت 
�لنا�سطات و�لنا�سط�ن في مجال حق�ق �لمر�أة عم�مًا وفي مجال �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة 
ب�سكل خا�ص، بق�ى �لث�رة و�لإ�سالح عم�مًا، ما وفر لها �ل��س�ل �إلى �لجمه�ر بعيدً� عن �أن�سطة 
�لغرف �لمغلقة، و�سهلت �لتقارب و�لت�سبيك بين منظمات �لمجتمع �لمدني. و��ستطاعت �لمر�أة 
�ليمنية �إي�سال �س�تها �إلى كثير من �لفاعلين �لر�سميين وغير �لر�سمين، وه� ما �سهل عليها 
�ل��س�ل �إلى م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني، وت�سمين ق�ساياها وحق�قها في تقارير فرقه �لت�سعة، �إل 
كثيرة، وهناك  �سي��جه عقبات و�سع�بات  �لممار�سة  �لمكا�سب على م�ست�ى  �أن تج�سيد هذه 
عدد من �لمخاطر �لتي يمكن �أن تهدد م�سير �لث�رة �ليمنية عم�مًا، وم�سير �لمكت�سبات �لتي 
حققتها �لن�ساء ب�سكل خا�ص، في مقدمها تنامي ن�ساط �لجماعات و�لق�ى �لمحافظة، وتنامي 
�ل�سر�ع �لمذهبي، و�لحرب �لأهلية �لتي يمكن �أن تندلع بين �لق�ى �لمحافظة بجناحيها �ل�سني 
و�ل�سيعي، و�لتي �س�ف ت�ؤدي �إلى �لق�ساء على مكت�سبات �لث�رة عم�مًا ومكت�سبات �لن�ساء ب�سكل 
خا�ص، بغ�ص �لنظر عن �لطرف �لذي يمكن �أن ينت�سر فيها، فكال �لمع�سكرين يهدد�ن حق�ق 

�لمر�أة، و�إن بدرجات متفاوتة.

وي�س�د تخ�ف كبير في �أو�ساط �لن�ساء �ليمنيات من �سعف �سمانات تنفيذ نتائج م�ؤتمر 
�لح��ر �ل�طني، ل �سيما في ظل �لغياب )�أو على �لأقل �لتر�جع( �لمت�قع لدور �لأمم �لمتحدة، 
�أن يح�سلن على �لمكا�سب �لتي ح�سلن عليها في م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني، ل�ل  فما كان لهن 
للمبادرة  �لتنفيذية  �لآلية  �لمتحدة في �سياغة  لالأمم  �لعام  �لأمين  لعبه مبع�ث  �لذي  �لدور 
بين  �لخالفات  ت�س�ية  في  ودوره  �لم�ؤتمر،  �أعمال  �سير  على  �لمبا�سر  و�إ�سر�فه  �لخليجية، 
�لتحالف  تفكك  من  �لتخ�ف  عن  ف�ساًل  �لم�ؤتمر،  جل�سات  �نعقاد  �أثناء  �لمختلفة  �لت�جهات 
�لذي ت�سكل خالل �لث�رة، و�ن�سحاب بع�ص �لن�ساء �لمنتميات لالأحز�ب و�لجماعات �لمحافظة 
من هذ� �لتحالف، و�ل�ست�سالم لت�جهات �أحز�بهن و�لجماعات �لالئي ينتمين �إليها، وبالتالي 
�نهيار �لتحالفات �لتي ت�سكلت خالل �لث�رة و�لفترة �لنتقالية. ولتالفي هذ� �لتفكك، �أعلنت 
بع�ص �لن�ساء �لالئي �ساركن في م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني �ل�سامل، �إ�سهار منتدى �لن�ساء للح��ر 
بحق�ق  �لمتعلقة  �ل�طني  �لح��ر  مخرجات  تنفيذ  على  �لعمل  بهدف   ،2014 يناير   22 في 
ت�سريع  باتجاه  �سريعة  جه�د  بذل  على  �لمنتدى  يعمل  �أن  �ل�سروري  من  �أن  و�أعتقد  �لمر�أة. 
�ل�طني،  �لح��ر  بم�ؤتمر  �لهيئات  ��ستقالل  فريق  تقرير  ت�سمنها  �لتي  �لم�ؤ�س�سية  �لإجر�ء�ت 
وفي مقدمتها تاأ�سي�ص �لهيئة �ل�طنية �لعليا لالأم�مة و�لطف�لة، و�إعادة هيكلة �للجنة �ل�طنية 
�لنا�سطة في مجال حق�ق  �لت���سل مع باقي منظمات �لمجتمع �لمدني  للمر�أة، و�لعمل على 

�لمر�أة لبناء تحالف و��سع، ي�سكل ق�ة �سغط لتنفيذ مخرجات م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني. 



47

روؤيةحولو�سعالمراأةالبحرينيةقبلالحراكال�سعبي
في14فبراير2011وبعده

زينب الدرازي)28(، �لبحرين

بعيد  �ل�سريع  �لمفاجئ  »�لتغير  باأنها  �لث�رة  �ل�سكر�ن  جابر  �ل�سيا�سي  �لباحث  يعّرف 
باإعادة  وذلك  �لمجتمع  في  �لقائمة  �لأح��ل  ��ستمر�ر  لتحطيم  �لجتماعي  �لكيان  في  �لأثر 
تنظيم وبناء �لنظام �لجتماعي بناء جذريًا«. ويعّرف �لنقالب باأنه »قيام �ل�سلطة �لحاكمة 
�أو جزء منها بتغيير نظام �لحكم �لقائم بطرق غير �سرعية مثل قيام رئي�ص �لجمه�رية بتعيين 
نف�سه ملكًا �أو تعطيل �لبرلمان �أو �لنفر�د بال�سلطة، �أو يق�م �لجي�ص �أو بع�ص وحد�ته بالإطاحة 
ث�ر�ته  �أغلب  �لعربي قد حّقق في  �لعالم  �أن  ويبدو  بال�سلطة«.  و�ل�ستئثار  �لقائمة  بالحك�مة 
�أن  يمكن  �لتي  �لمرحلة  في  ز�ل  ما  بل  �لث�رة،  �سرط  يحقق  ولم  �لنقالب،  �سرط  �لربيعية 

ن�سميها مرحلة �لمخا�ص �أو �لحر�ك �ل�سعبي بانتظار �لث�رة و�لتغيير �لجدري.

و�لبحرين �لتي بد�أت حر�كها من �أجل و�سع �جتماعي ومعي�سي �أف�سل مع بد�يات �لقرن 
متفائلة  �لي�م  �إلى  ز�لت  ما  �لغ���سين،  ث�رة  �أو  �لج�ع«  »ث�رة  عليه  يطلق  ما  في  �لمن�سرم 

بتحقيق تغيير جذري ينقلها �لى عهد ديمقر�طي �سيا�سي �جتماعي حق�قي متقدم. 

في  و�لأب  و�لأخ  و�لبن  �لزوج  لت�ساند  �لبد�ية  في  �لبحرين  في  �لمر�أة  خرجت  ولئن 
�لرجل.  مع  مت�ساوية  كم��طنة  حق�قها  عن  للدفاع  تخرج  �لي�م  فهي  �لم�سروعة،  مطالبهم 
ويعّرف �لنا�سط �لحق�قي �ليمني د. محمد عبد �لملك �لمت�كل حق�ق �لإن�سان باأنها »مجم�عة 

�لحق�ق و�لمطالب �ل��جبة �ل�فاء لكل �لب�سر على قدم �لم�ساو�ة دونما تمييز بينهم«.

ودينهم  ول�نهم  جن�سهم  عن  �لنظر  بغ�ص  �لب�سر  جميع  لت�سمل  �لحق�ق  ُو�سعت  لقد 
ووظائفهم. ولذ� يفتر�ص �أن ت�سمل هذه �لحق�ق، �لمر�أة �لبحرينية �لتي ل يتم �لتعاطي مع 
و�لقيم  و�لأعر�ف  �لم��س�عة  �لق��نين  من  فكثير  �لرجل،  مع  �لم�ساو�ة  قدم  على  حق�قها 
�أنها  وبرغم  ناق�ص.  مخل�ق  �أنها  على  وتعاملها  �إن�سانيتها،  عن  �لبحرينية  �لمر�أة  َتْف�سل 

�لبحرينية  �لدميقر�طي  �ل�طني  �لعمل  جمعية  �ملركزية،  �للجنة  ع�س�ة  �ملر�أة،  ق�سايا  مكتب  رئي�ص  نائبة   )28(
)وعد(.
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تحتل �لمقدمة في كل حر�ك �سعبي في �لبحرين، �إل �أن �لمر�أة �لبحرينية تتر�جع د�ئمًا �إلى 
�لم�ؤخرة في مرحلة �لبناء، وت�سبح �آخر من ُيفّكر به من حيث �لحق�ق و�لم�ساو�ة. 

�ل�سيا�سية  �ل�سلطات  فر�ستها  �لتي  �لتاريخية  و�لتهمي�ص  �لإق�ساء  تجارب  ورغم 
و�لقياد�ت �لث�رية على �لمر�أة، �إل �أنها خرجت مما يطلق علية �لي�م حر�ك 14 فبر�ير �أكثر 
ق�ة و�أ�سد حما�سة. فقد �نخرطت في ذلك �لحر�ك، لأنها ت�ؤمن باأن �ل�طن لي�ص للرجل وحده 
بل لجميع �لم��طنين، فالظلم يحل على �لجميع، ومطالب �لديمقر�طية و�لم�ساو�ة و�لعد�لة 
�لجتماعية يجب �أن يطالب بها �لجميع من �أفر�د �لمجتمع، رجاًل ون�ساء، فتيان وفتيات، لذ� 
خرجت �لمر�أة لت�سارك جنبًا �إلى جنب مع �لرجل من �أجل �لتغيير وهزيمة �ل�ستبد�د، ومن 

�أجل تح�سين و�سعها �لحق�قي و�لقان�ني. 

�أما وقد قاربنا على طي ثالث �سن��ت منذ بدء ما بات يعرف بالربيع �لعربي، فاإن من 
�لمن�سف �أن نت�ساءل عن مكا�سب �لمر�أة �لحق�قية و�ل�سيا�سية في ظل كل هذه �لمتغير�ت، 
وبخا�سة �أن ممار�سة �لمر�أة لحق�قها جزء �أ�سا�سي من متطلبات تحقيق �لديمقر�طية، فهل 
و�لم�ساو�ة  �لحرية  في  بحق�قها  وتتمتع  وج�دها  تفر�ص  �أن  بم�ساركتها  �لمر�أة  ��ستطاعت 

و�لعد�لة �لجتماعية؟ 

التاريخ الن�سالي للمراأة البحرينية: من 1919 حتى الو�سع الراهن
لعلنا ل نبالغ �إن قلنا، �إن �لنظرة للمر�أة، ولم�قعها في �لمجتمع عبر �لعالم �لمعا�سر، 
من  �لكثير  في  تت�سابه  �لح�ساري،  وتط�ره  ثقافاته  ودياناته  �ختالف  عن  �لنظر  بغ�ص 
�لأوجه، وهذ� ه� �لقا�سم �لم�سترك �لأكبر  بين ن�ساء �لعالم، �إل �أن ن�سالت �لمر�أة تمايزت 
لختالف  قيم �لمجتمعات ووعيها �سمن ظروفها �لتاريخية و�لقت�سادية و�لجتماعية، بينما 

تت�سابه �لن�ساء في ت�سحياتهن وق�ة عزيمتهن و�سبرهن.

 و�لمر�أة في �لبحرين ل تختلف عن �سقيقاتها في �لخليج �أو �لعالم �لعربي في ن�سالها 
�لي�مي من �أجل تحرير نف�سها، كجزء ل يتجز�أ من ن�سيج مجتمعها، ل كحالة طارئة ولعبة 

�سيا�سية، �س��ء في يد �لق�ى �لحزبية �لمعار�سة �أو �ل�سلطة �ل�سيا�سية.

من دفاتر التاريخ:
�لحل�ل  �أو  ماديًا،  �لأ�سرة  دعم  في  لزوجها  �لبحرينية  �لمر�أة  م�ساركة  �ساهمت  لقد 
�سخ�سيتها  بناء  في  مهمًا  دورً�  �لي�مي  ق�تهم  وت�فير  �لأبناء  تربية  في  غيابه  �أثناء  مكانه 
�لم�ستقلة، وفي تميزها في ق�سايا �جتماعية م�سيرية لالأ�سرة، حيث تعّد م��فقتها على زوجة 
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�لبن حا�سمة في �إتمام �لزو�ج. و��ستطاعت من خالل هذ� �لم�روث �أن  تقف مع �لرجل منذ 
بد�ية �لقرن �لما�سي في ن�ساله �سد �لمتنفذين �لمرتبطين بق�ى �ل�ستعمار �لبريطاني في 
�لدولة لتح�سين م�ست�ى �ل��سع �لمعي�سي، ولتفر�ص حق�قها كامر�أة قبل غيرها من �لن�ساء في 
دول �لخليج �لأخرى، فنر�ها ت�سارك في ث�رة �لغ���سين عام 1919 )ث�رة �لخير( وتقف مع 
�لرجل لك�نه عائلها، ولم يمنع ك�نها �مر�أة من �لم�ساركة. وكانت هذه �ل�سر�رة بد�ية خ��ص 

�لمر�أة للمعترك �لن�سالي �ل�طني.

موؤ�س�سات المجتمع المدني ونمو المنظمات الن�سائية:
لقد دفعت �لق�ى �ل�سيا�سية على �ختالف روؤ�ها، منت�سباتها من �لن�ساء نح� �لعمل من 
�لثقافية  منها  عدة  مجالت  في  لفت  ب�سكل  �لمر�أة  عمل  فبرز  �لن�سائية،  �لجمعيات  خالل 
و�ل�سيا�سية و�لجتماعية. وقد لعبت �لجمعيات �لن�سائية دورً� كبيرً� في ت�عية �لمر�أة باأهمية 
فاأخذت  على  �لجانب،  في  هذ�  �لرجل  �أقل  من  لي�ست  وباأنها  مجتمعها،  بناء  في  دورها 
�لن�سائية  �لجمعيات  و�ل�سيا�سية،  وكانت  و�لعمالية  �لجتماعية  حق�قها  عن  �لدفاع  عاتقها 
ر�ئدة في تبني �سيا�سة مح� �أمية �لمر�أة في �لريف نتيجة ل�سعف �لتعليم في �لقرى،  وتبني 
كانت  كما  و�لت�س�يت(.  �لنتخاب  )حق  �ل�سيا�سي  �لعمل  في  بحقها  في  �لمطالبة  ق�سيتها 
ذك�ري  مجتمع  �أمام  ين�سفها  �ل�سخ�سية  في  قان�ٍن لالأح��ل  بحقها  �لمطالبة  في  ر�ئدة 
يهم�سها  وينتهك حق�قها. وظلت ت�سغط  وتنا�سل من �أجل تغيير �لت�سريعات �لتي تعيق عمل 
�لمر�أة وتميزها ب�سكل �سلبي، مثل �لقان�ن �لذي يحرم �لمر�أة �لمتزوجة من �أجنبي من �إعطاء 
�أ�سحاب �لعمل على فتح ح�سانات لأبناء  �أو �لمطالبة ب�سن قان�ن يجبر  جن�سيتها لأولدها، 

�لعامالت لت�سهيل عملهن، وتغيير �ساعات �لر�ساعة و�إجازة �ل��سع ل�سالح �لمر�أة.

وحل  بالد�ست�ر،  �لعمل  وتعليق  �لدولة،  �أمن  قان�ن  مرحلة  في  �لبحرين  دخ�ل  �أن  �إل 
�لبرلمان، قّل�ص من دور �لمر�أة �ل�سيا�سي، في ظل تعر�ص �لق�ى �ل�سيا�سية �لي�سارية لالعتقال 
و�لت�سفية �لج�سدية، ما خلق حالة من تكميم �لأف��ه على جميع �لم�ست�يات، و�أدى ذلك لتركيز 

عمل �لمر�أة د�خل �لجمعيات �لن�سائية على �لج��نب �لجتماعية و�لإن�سانية فقط. 

غير �أن دور �لمر�أة بد�أ يتقدم من جديد في �لنتفا�سة �لت�سعينية 1994-2000، �لتي 
�سمت في حر�كها كل �لق�ى �لي�ســـارية و�لليبــــر�لية و�لإ�ســالمية، و�نتهـت في عام 1999 مع 
ما ي�سمى بحركة �لإ�سالح �ل�سيا�سي �لتي قامت بها �ل�سلطة �ل�سيا�سية. ورغم �سدة �لقمع في 
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هذه �لمرحلة، �إل �أن �لمر�أة �ساركت في �لت�قيع على �لعري�سة �لنخب�ية، و�أي�سًا على �لعري�سة 
�ل�سعبية، و�نتهاء بالعري�سة �لن�سائية �لتي طالبت �أمير �لبالد في ذلك �ل�قت �ل�سيخ عي�سى 
بن �سلمان �آل خليفة باإعادة �لعمل بالد�ست�ر و�لبرلمان. و�نتهت هذه �لتحركات �لن�سائية �لتي 
كان يق�دها، �إ�سافة للق�ى �ل�سيا�سية، بع�ص �لجمعيات �لن�سائية �لتقدمية مثل: جمعية نه�سة 
�أعمالهم  من  �مر�أة   18 بف�سل  �نتهت  �لريف،  فتاة  وجمعية  �أو�ل،  وجمعية  �لبحرين،  فتاة 
300 �مر�أة بين �لف�سل و�سحب �لت�قيع. كما  لرف�سهن �سحب ت�قيعاتهن. وُخّيرت �أكثر من 
بمناق�سة  �لمتعلق  بجين  م�ؤتمر  في  لم�ساركتها  عملها  من  فخرو  منيرة  �لدكت�رة  ف�سل  تم 

�لبروت�ك�ل �لختياري لتفاقية �سيد�و. 

�ل�سبعينيات من  لم ينجح في  �لن�سائية  �لجمعيات  �لمر�أة من خالل  �أن حر�ك  ورغم 
 ،1973 د�ست�ر  في  و�لنتخاب  �لت�س�يت  في  �لمر�أة  حق  على  �لح�س�ل  في  �لما�سي  �لقرن 
�إل �أنها ��ستطاعت �نتز�ع هذ� �لحق في د�ست�ر 2002. كما ��ستطاعت �أن تحرز ن�سرً� �آخر 

بت�سديق حك�مة �لبحرين على �تفاقية �سيد�و. 

و�سكلت مرحلة �لإ�سالح �ل�سيا�سي في عام 2002، بعد �لحر�ك �ل�سعبي في ت�سعينيات 
��ستطاعت بعد �سر�ع ط�يل مع  �لن�سائية، حيث  �لجمعيات  �لما�سي، تح�ًل في عمل  �لقرن 
�ل�سلطة، �أن ت�سهر »�لتحاد �لن�سائي �لبحريني«، وه� �تحاد تن�س�ي في �إطاره �أغلب �لجمعيات 
�لن�سائية. وبد�أت مرحلة جديدة من �لعمل في ظل و�سع �سيا�سي جديد، �ت�سم باإلغاء قان�ن 
�لم�ساعدة لتحقيق  �لع��مل  �أنه رغم كل  �إل  �لعلني.  �ل�سيا�سي  بالعمل  �لدولة، و�ل�سماح  �أمن 
مكت�سبات متقدمة للمر�أة، �إل �أن �لجمعيات ممثلة في �لتحاد �لن�سائي �لبحريني، لم ت�ستطع 

��ستثمار هذه �لمرحلة ل�ق�عها في فخ �لنق�سام و�لتمزق بعد حر�ك 14فبر�ير 2011. 

المراأة ومرحلة الإ�سالح ال�سيا�سي 2002 - 2011: 
��ستطاعت �لمر�أة �أن تنال جزءً� من حق�قها بعد ع�دة �لحياة �لبرلمانية، وبدء عملية 
�نتخابًا  �لبرلمانية،  �لنتخابات  في  �ل�سيا�سية  بالم�ساركة  تمثلت  �لتي  �ل�سيا�سي  �لنفتاح 
وتر�سحًا، وفي �إد�رة �لبلديات. ورغم كل »�لبروب�جاند« �لتي كانت ت�س�ر �لمر�أة �لبحرينية 
كما ل� �أنها تناف�ص �لمر�أة في �لدول �لمتقدمة في �لحق�ق، �إل �أن هذه �ل�س�رة كانت وهمية، 
فالمر�أة لم ت�ستطع �إلى �لي�م �أن تغير من �لق��نين �لتي تكّبلها. �إذ رغم دخ�ل �لمر�أة بزخم 
لم  �أنها  �إل  �ل�سيا�سية،  �لجمعيات  مظلة  تحت  و�لعمل  �لعلني،  �ل�سيا�سي  �لعمل  مجال  كبير 
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�ل�سيا�سي  و�لمال  �لنتخابية  �لدو�ئر  تق�سيم  �سّكل  �لبرلمان، حيث  قبة  �إلى  �ل��س�ل  ت�ستطع 
�لي�سارية  �لجمعيات  �أن  عن  ناهيك  �أمامها،  عقبة  �لجتماعي،  �لم�روث  �إليهما  م�سافًا 
�لقر�ر في  تبّ�ء مر�كز �سنع  �لمر�أة من  وتمكين  بم�ساو�ة حقيقية،  �لمر�أة  مع  تعاملها  رغم 
�لبلدية، خا�سة مع رف�ص  �أو للمجال�ص  للبرلمان  �أي �مر�أة  �أن ت��سل  تنظيماتها، لم ت�ستطع 
ق�ى �لإ�سالم �ل�سيا�سي �لتحالف على �سعيد �لنتخابات �لبرلمانية من ناحية، وعدم دعمها 

�لمر�أة، بل ورف�ص بع�سها دخ�ل �لمر�أة للبرلمان و�لمجال�ص �لبلدية. 

منها  �لمعتدل  �لإ�سالمية،  �لتيار�ت  �سع�د  بد�ية  عن  �لمرحلة  هذه  تمخ�ست  كما 
�ل�سيا�سي  وعلى عملها  �ل�سيا�سية،  و�نحياز�تها  �لمر�أة  وعي  على  �نعك�ص  ما  وه�  و�لمت�سدد، 
�أطياف  مّثلت  �لتي  �لن�سائية  �لجمعيات  من  �لعديد  �لمرحلة  هذه  �أفرزت  وقد  و�لجتماعي. 
�لمجتمع �ل�سيا�سية �لمتن�عة، و�لتي كان من �ل�سعب خلق فر�سة للعمل �لم�حد بينها نتيجة 
�لختالف في �لروؤى �ل�سيا�سية. وكانت �لمر�أة نف�سها هي �ل�سحية �لأولى لهذ� �ل��سع، فقد 
�ل�سخ�سية  �لأح��ل  بقان�ن  وقبلت  �ل�سخ�سية،  لالأح��ل  متقدم  قان�ن  �إ�سد�ر  �سد  وقفت 
�لمعرو�ص عليها، برغم �أنه ل يحقق ول� جزء ب�سيط من �لتقدم �لمن�س�د في �إقر�ر حق�قها، 
لكن �ل�سلطة �ل�سيا�سية مّررت هذ� �لقان�ن لأهد�ف تر�ها ت�سكل لحمة لم�سالحها في تحالفها 
مع �لإ�سالم �ل�سيا�سي كما يتمثل في �لجمعيات �لمعبرة عن �لطائفة �ل�سنية، بينما لم ت�ستطع 
بع�سها  لأ�سباب  له،  �ل�سيعية  �لطائفة  لرف�ص  �لقان�ن  من  �لجعفري  �ل�سق  تمرير  �ل�سلطة 
�سيا�سية، حيث خرجت �أكثر من 20 �ألف �مر�أة في تظاهره �سد �إ�سد�ر هذ� �لقان�ن. وهذ� 

نم�ذج م�ؤ�سف للمدى �لذي ُتلغي فيه بع�ص �لق�ى �ل�سيا�سية ه�ية �لمر�أة و�إر�دتها �لحرة. 

�ل�سيا�سية  �لق�ى  �أن  �إل   ،2002 �ل�سلطة لم�سروعها �لإ�سالحي ولد�ست�ر  ورغم ترويج 
وبد�أت  �لميثاق،  على  و�نقالبًا  عقدي  غير  د�ست�رً�  و�عتبرته  »�لمنحة«،  بالد�ست�ر  تقبل  لم 
�لتنظيمات �ل�سيا�سية تطالب بما ن�ص عليه �لميثاق من ف�سل لل�سلطات، وحك�مة منتخبة، 
برلمان  و�نتخاب  �ل�س�رى،  و�إلغاء مجل�ص  �لنتخابية،  للدو�ئر  وتمثيل عادل  ود�ست�ر عقدي، 
�لتي  و�لمر��سيم  �لق��نين  باإ�سد�ر  �لمطالب  قابلت هذه  �ل�سلطة  �أن  �إل  �ل�سالحيات،  كامل 
�لربيع  ث�ر�ت  وجاءت  �ل�سيا�سيين.  للن�سطاء  و�لعتقالت  وبالقمع  �لعامة  �لحريات  تكبل 
�لعربي لتك�ن �ل�سر�رة �لتي �أ�سعلت �لحر�ك �ل�سعبي في 14 فبر�ير 2011، و�لذي ت�سدرته 

�لمر�أة بكثافة ح�س�رها في �لم�سهد �ل�سيا�سي ب�سهادة جميع �لمر�قبين �ل�سيا�سيين. 
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ن�سال المراأة البحرينية اأثناء الحراك ال�سعبي في 14 فبراير 2011: 
�لعلنية مرحلة جديدة  �ل�سيا�سية  �لتنظيمات  �ل�سيا�سي وبروز  �سكلت مرحلة �لإ�سالح 
�ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات  من  �لعديد  ظهرت  حيث  �لإ�سالمية،  �لتيار�ت  في  للمر�أة  بالن�سبة 
�لبارزة، وت�سكلت جمعيات ن�سائية تتبنى �لحل�ل �لإ�سالمية ل��سع �لمر�أة. و�نعك�ص كل ذلك 
على �لحر�ك �ل�سعبي �لن�س�ي، فن�ساأ تحالف بين ممثلي �لق�ى �ل�سيا�سية �لي�سارية و�لق�مية 
�لتحالف  هذ�  ووجد  �ل�سلطة،  م��جهة  في  �ل�سيعي  �ل�سيا�سي  لالإ�سالم  �لممثلة  و�لجمعيات 
�لإ�سالمي  �لن�سائي  و�لقطاع  و�لليبر�لي  �لي�ساري  �لن�سائي  �لقطاع  بين  تحالف  في  �متد�ده 
�لثقافية  و�لندو�ت  �لبر�مج  من  مجم�عة  هناك  فكانت  �ل�سيعي.  للتيار  �لممثلة  للجمعيات 
�لم�ستركة في �لدو�ر، وم�سيرة م�ستركة في ي�م �لمر�أة �لعالمي خا�سة بين �لقطاع �لن�سائي 
في جمعية �ل�فاق ومكتب ق�سايا �لمر�أة في جمعية �لعمل �ل�طني �لديمقر�طي. �إل �أن هذ� 
�ل�سيا�سي ب�س�رة عامة، ورغم ذلك ظل هناك  �لحر�ك  �لم�سترك ت�قف بعد �سرب  �لعمل 

تن�سيق في بع�ص �لبر�مج. 

في  �لميد�ني  و�لعمل  و�لعت�سامات  �لم�سير�ت  في  �لكثيفة  �لمر�أة  م�ساركة  ورغم 
�إل  �آلة قمع �ل�سلطة �ل�سيا�سية ب�سجاعة نادرة،  �لدو�ر، وت�سدر �لع�سيان �لمدني، وم��جهة 
�أنها لم تتقدم باأي مطالب خا�سة تتعلق بالمر�أة، بل كان كل ن�سالها من �أجل �لحريات �لعامة، 
ولعل هذ� �لم�سلك �لذي ت�سلكه �لمر�أة، ه� �أحد �لع��مل �لهامة �لتي تجعل حق�قها تحّل د�ئمًا 

في �لمرتبة �لثانية مقارنة بالحق�ق �لعامة. 

لل�سلطة فقط، بل �سادمة  لي�ست �سادمة  �لمر�أة على �ختالف فئاتها  وكانت م�ساركة 
للمجتمع ككل، فلم يت�قع �أغلب �لمحللين هذ� �لكم �لهائل من �لم�ساركة �لن�سائية �لمنظمة 
و�لمتن�عة من حيث �ل�سن و�لفئات �لجتماعية. ويبدو �أنه كان ل�سلمية �لحر�ك دور كبير في 

ذلك، �إ�سافة للع��مل �لأخرى. 

�ل�سنية،لم  و�لإ�سالمية  �لليبر�لية  �لن�سائية  �لجمعيات  �غلب  �أن  �لنظر  �لالفت  ومن 
ت�سارك في �لحر�ك؛ بع�سها لرف�سها �لتعامل مع �لإ�سالميين من منطلق �أنها تر�هم معادين 
�ل�سلطة  مع  ل�ق�فه  �أو  �لحر�ك،  من  محايدً�  م�قفًا  ل�ق�فه  �لآخر  وبع�سها  �لمر�أة،  لحق�ق 
�لن�سائية ما  �لجمعيات  �ل�سيا�سية منعطفًا خطيرً� في و�سع  �لأزمة  و�سكلت هذه  �ل�سيا�سية. 

ز�لت تعاني منها �إلى �ل�قت �لحالي. 
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و�سع المراأة بعد الحراك ال�سعبي: 
تعي�ص �لمر�أة في �لبحرين �لي�م مرحلة من �لمعاناة مع �لعنف �لم�جه �سدها، و�لذي لم 
يت�قف منذ �لحر�ك �ل�سعبي �ل�سلمي في 14 فبر�ير 2011. فقد �سّكل خروج �لمر�أة لمنا�سرة 
�لحر�ك منعطفًا �نعك�ص على و�سع �لمر�أة �لحق�قي في جانبه �ل�سيا�سي، فعانت من �لعتقال 
من  �لمف�س�لت  عدد  وو�سل  �لعمل،  في  و�لتهمي�ص  و�لإق�ساء  �لتع�سفي  و�لف�سل  و�لتعذيب 
�لعمل �لي�م �إلى 129 مف�س�لة، و�أكثر من �سبع معتقالت ب�سبب م��قفهن �ل�سيا�سية و�لحق�قية 
تحت �أحكام قان�ن �لإرهاب �لذي �أقره �لمجل�ص �لمنتخب و�لمفتر�ص فيه �أن ي�س�ن �لحريات 
�أقرت تلك �لق��نين لمعاقبة �لإرهابيين و�لمخربين كما يطلق عليهم  �لعامة وي��سعها. وقد 
عليها  وقعت  �لتي  �لدولية  و�لتفاقيات  �لد�ست�رية  و�لن�س��ص  �لق��نين  لكل  �سافر  تحٍد  في 
حك�مة �لبحرين، وهي ت�ؤكد على �حتر�م حرية �لر�أي و�لتعبير. و�أدى �لقمع �إلى بقاء بع�ص 

�لنا�سطات خارج �ل�طن في منفى �ختياري �أو �جباري. 

ورغم هذ� �لزخم من �لعنف �إل �أن �لجمعيات �لن�سائية و�لمجل�ص �لأعلى للمر�أة، لم 
وكاأن  �لتجاهل،  �سيا�سة  في  �ل�سير  تعمد�  بل  ومنا�سرتها،  �لمر�أة  عن  للدفاع  �ساكنًا  يحركا 
ما تعانيه �لمر�أة يحدث في بلد �آخر غير �لبحرين، بل �إن بع�ص �لجمعيات �لن�سائية �أعلنت 

رف�سها للحر�ك �ل�سعبي وتبنت م��قف �ل�سلطة �ل�سيا�سية. 

من  �لبحرينية  �لمر�أة  بي�م  �لدولة  �حتفال  عام  كل  من  دي�سمبر  من  �لأول  ي�سادف 
خالل تبني �لمجل�ص �لأعلى للمر�أة لهذ� �لي�م منذ �لعام 2008. ورغم �لأزمة �ل�سيا�سية �لتي 
تتعر�ص لها �لبلد، �إل �أن �لمجل�ص �لأعلى للمر�أة لم يتبَن في هذ� �لي�م �إل �سعار�ت بعيدة عن 
�لق�سايا �لتي ت�ؤرق �لمر�أة، فلم نجد �أي �سعار من مثل »معًا �سد �لعنف تجاه �لمر�أة«، �أو »نعم 
لرفع �لتحفظات عن �تفاقية �سيد�و«... �إلخ، وتبنت في �لمقابل �سعار�ت �حتفالية، و�أقامت 
�حتفالت تروج لمنجز�ت �ل�سلطة �ل�سيا�سية دون �هتمام بج�هر ق�سايا �لمر�أة ومطالبها، ما 
�فقد �لمجل�ص �لأعلى للمر�أة �لقدرة على �لت���سل مع �لمر�أة �لبحرينية خارج �إطار �لم��لة 

لل�سلطة �ل�سيا�سية. 

�سعبي  حر�ك  في  قدم  م�قع  لنف�سه  يجد  �أن  يحاول  �لليبر�لي  �لن�سائي  �لتيار  وكان 
وما  �لمر�أة،  مطالب  تحقيق  �أجل  من  �لمت�سّيعة  �لإ�سالمية  �لتيار�ت  م�سهده  على  �سيطرت 
�لجتماعية  �لأو�ساع  تعديل  �إلى  و�س�ًل  ود�ست�رية  قان�نية  �حتياجات  من  عليه  تنط�ي 
وتعذيب  �عتقال  �لت�سحيات من  �لعديد من  �سبيل ذلك  وقدم في  و�لقت�سادية.  و�لحق�قية 
وف�سل من �لعمل، �إل �أن �أغلبية �لتيار �لن�سائي �لليبر�لي ظلت ت�ؤكد على �ختالف روؤيتها مع 
�لتيار�ت �لإ�سالمية، ذلك �أن �لأخيرة ل تعنيها ق�سايا �لمر�أة �لتقدمية، بل على �لعك�ص من 
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ذلك، ترى، ل �سيما �ل�سلفية منها، �أهمية خا�سة في �إعادة �لمر�أة �إلى �لأو�ساع �لتي ت�سلبها 
حق�قها �لمكت�سبة.

�أما �لق�سم �لثاني من �لتيار �لن�سائي، فقد �سارك بحما�ص �سديد لإيمانه بروؤية ف�سائل 
�ل�ست�سهاد  عبر  باهرة  ت�سحيات  هنا  �لن�ساء  وقّدمت  �لتغيير،  في  �لإ�سالمية  �لق�ى  في 
و�لتعذيب و�لتنكيل و�لغت�ساب و�لعتقال و�لف�سل من �لعمل و�لتمييز �لطائفي، وه� ما ز�لت 
تدفع ثمنه �إلى �لي�م. ورغم كل هذه �لت�سحيات، �إل �أننا لم نَر �أي تقدم في روؤ�ها فيما يتعلق 

بحق�ق �لمر�أة خارج �لإطار �لإ�سالمي. 

وهناك تيار ن�سائي ثالث ين�س�ي تحت ل��ء تنظيمات �إ�سالمية متطرفة ترى �أن �لتغيير 
فيه. هذه  �لحاكمة مكان  للعائلة  يك�ن  ل  �إ�سالمي  نظام  باإحالل  �أي  يك�ن جذريًا،  �أن  بد  ل 
�لفئة تدعم �لتغيير حتى با�ستخد�م �لعنف، لكن روؤيتها نح� �لمر�أة، تبدو �سك�نية ترتد بها 
عّما حققته من مكا�سب حتى �لآن. ومع ذلك كان للمر�أة في هذه �لتيار�ت ن�سيب من �لعنف 

�لم�ؤ�س�سي �أ�س�ة بغيرها من �لنا�سطات �ل�سيا�سيات. 

و�سّعد هذ� �ل��سع من �أهمية دور بع�ص �لمكاتب �لن�سائية للق�ى �ل�سيا�سية �لمعار�سة 
�لدفاع عن  ل��ء  تحمل  �لر�هن  �ل�قت  في  و�أ�سبحت  و�لدفاع عن حق�قها،  �لمر�أة  دعم  في 
حقها في �لعد�لة و�لإن�ساف و�لم�ساو�ة وعدم �لتمييز، ول��ء �لمطالبة بالتز�م �لدولة بتنفيذ 

بن�د �لتفاقيات �لحق�قية �لأممية �لتي �سدقت عليها وعلى ر�أ�سها �تفاقية �سيد�و. 

 �إن و�سع �لحريات في �لبحرين �لي�م وخا�سة بالن�سبة للمر�أة في تر�جع ملفت، رغم 
ن�فمبر   23 في  �أن�سئت  �لتي  �لحقائق  تق�سي  لجنة  ت��سيات  بتنفيذ  تعهدت  �لبحرين  �أن 
2011 بمر�س�م ملكي، وحظيت بتعهد من �لملك بتنفيذ كل ت��سياتها. وقد �عترفت �ل�سلطة 
�ل�سيا�سية ر�سميًا بتقرير �للجنة �لذي وّثق �لنتهاكات. �إل �أنه رغم �ل�سغط �لذي تتعر�ص له 
�ل�سلطة �ل�سيا�سية من �لجهات و�لمنظمات �لحق�قية �لمحلية و�لعربية و�لدولية لل��س�ل �إلى 

حل �سيا�سي، �إل �أنها ترى �أن �لحل �لأمني ه� �لحل �ل�حيد �لمقب�ل لديها. 

�أما بالن�سبة للق�ى �ل�طنية �لمعار�سة و�لتي �تخذت من �ل�سلمية طريقًا للحل �ل�سيا�سي، 
فقد تعاملت مع �لمر�أة بعد 14 فبر�ير بطريقة تكفل للمر�أة مكانتها �ل�سيا�سية، ولكن �لمحك 
�لحقيقي للق�ى �ل�طنية ه� لحظة �لم�سالحة �ل�سيا�سية ومدى �لتز�م هذه �لق�ى بقناعاتها 

و�سيا�ساتها �لحالية في خدمة ق�سايا �لمر�أة. 



55

المراأةوالحراكالجتماعيفيالأردن
فيمناخاتالربيعالعربي

عبلة اأبو علبة)29(، �لأردن

يت�جب علينا ونحن نتحاور ب�ساأن و�قع �لمر�أة �لعربية ودورها في �لتح�لت �ل�سيا�سية 
و�آفاقها  بخ�سائ�سها  ن�سهدها،  �لتي  �لتاريخية  �لمرحلة  لطبيعة  فهمنا  نحدد  �أن  �لجارية 
�لمحتملة، ور�سد حركة �لفئات �لجتماعية �لد�ئرة في فلكها، فلعل هذ� ه� �لمدخل �لذي 

ي�ساعدنا في تبّين م�قع ق�سية �لمر�أة على خارطة �ل�سر�ع �لجاري في منطقتنا �لعربية.

�إن �سع�بة ت�حيد قر�ءتنا �ل�سيا�سية لطبيعة هذه �لمرحلة و��ستحقاقاتها، ب�سبب �سدة 
تعقيد�تها وتباين م�ست�ياتها و�ختالف م�سار�ت �لتغيير في هذ� �لبلد �لعربي �أو ذ�ك، يجب �أن 
ل تح�ل دون تقديم �جتهاد�تنا �لمتعلقة بالتح�لت نح� �لديمقر�طية، بعيدً� عن ردود �لفعل 
تحديدً�.  �لدم�ي  �ل�سر�ع  ميادين  في  �لمتتالية  �ل�سدمات  خّلفتها  �لتي  �لعميقة  و�لجروح 

دع�نا نحاول �لخروج بقر�ءة �سيا�سية م�ستركة »ما ��ستطعنا �إلى ذلك �سبياًل«.

كان ل بد �أن تقع �لنفجار�ت �ل�سعبية في �لبلد�ن �لعربية، وذلك نتيجة غياب م�سروع 
�لدولة  نظام  من  بدًل  �لأمنية  �لدولة  نظام  و�إحالل  �لزمن،  من  عق�دً�  �أبعاده  بكل  �لتنمية 
و�لتهمي�ص  و�لبطالة  �لفقر  متالزمات  من  ذلك  عن  نتج  ما  وكل  �لديمقر�طية،  �لمدنية 

و��ستالب �لحق�ق �لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية.

لقد ��ستدت معاناة �لمر�أة �لعربية في �لفترة �لزمنية �لم�سار �إليها، و�نت�سرت ظ��هر 
غياب  وبالطبع  �أو�ساطها،  في  �لجتماعي  �ل�سطهاد  و�أ�سكال  و�لإق�ساء  و�لجهل  �لأمية 
�لدور �ل�سيا�سي و�لم�ساركة في �لحياة �لعامة تحديدً� لدى �لن�ساء في �ل�سر�ئح �لجتماعية 

�لمت��سطة و�لفقيرة.

)29( �لأمينة �لأوىل حلزب �ل�سعب �لدميقر�طي �لأردين »ح�سد«، ع�س�ة يف جمل�ص �لن��ب �ل�ساد�ص ع�سر )2010- 
.)2012
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�إل �أن وجهًا �آخر ل بد �أن نقر�أه على هذه �ل�سفحة �لتاريخية، فالحركة �لن�سائية �لعربية 
�لتي ن�ساأت منذ عه�د �ل�ستقالل عن �لأجنبي منذ منت�سف �لربعينيات من �لقرن �لما�سي، 
�لدولة �ل�طنية �لحديثة، وحملت على عاتقها مهام  �أ�سهمت بفعالية عالية في م�سروع بناء 
ج�سيمة– بالقدر �لذي �سمحت به �لأنظمة �ل�سيا�سية– تحديدً� في فتر�ت �لنه��ص �لتنم�ي 
م�سروعها  عن  �ل�سيا�سية  �لأنظمة  تر�جع  وب�سبب  مبا�سرة.  �ل�ستعمار  زو�ل  حقبة  تلت  �لتي 
�لتنم�ي، فقد تر�جع �أي�سًا دور �لحركة �لن�سائية �لعربية حيث عملت هذه �لأنظمة على تكري�ص 
�سيا�سات �لحت��ء للم�ؤ�س�سات �لجماهيرية، و�سكلت منها رديفًا لل�سيا�سات �لر�سمية، ومثال 
�سارخ على ذلك ما وقع ب�سان �لتحاد�ت �لن�سائية �لأع�ساء في �لتحاد �لن�سائي �لعربي �لعام 

منذ ن�ساأته عام 1944.

�أن  بد  ل  كان  �لعربية،  لالأنظمة  �لتحالفية  �ل�سيا�سات  في  تقع  كانت  �لتي  فالتغير�ت 
تعك�ص نف�سها بال�سرورة على �سيا�سة �لتحاد�ت �لن�سائية، �إلى �أن �نتهى �لأمر �إلى حالة من 
كامب  معاهدة  ت�قيع  بين  �ل��قعة  �لفترة  في  تحديدً�  �لمتتالية،  و�لنق�سامات  �لن�سقاقات 

ديفيد �لم�سرية - �لإ�سر�ئيلية عام 1977 وحتى ي�منا.

�إل �أن ظاهرة �أخرى قد فر�ست نف�سها في تلك �لفترة، تمثلت في ن�س�ء �أطر وم�ؤ�س�سات 
�لقائمة،  �ل�سيا�سية  �لأنظمة  عن  �لن�سبية  �ل�ستقاللية  من  هام�ص  وج�د  مع  �أخرى،  ن�سائية 
هذه �لم�ؤ�س�سات تبنت عناوين متخ�س�سة تتعلق بحق�ق �لإن�سان ومكافحة �لعنف و�لم�ساو�ة 
�لجندرية، و�تجهت �س�ب مناق�سة �لق��نين �لناظمة لأو�ساع �لمر�أة �لجتماعية و�لقت�سادية 
من  حديثًا  �لنا�سئة  �لن�سائية  �لم�ؤ�س�سات  هذه  تخل�  �أن  دون  كافة،  �لميادين  في  وحق�قها 
�لتاأثر ب�سيا�سات �قت�ساد �ل�س�ق و�لع�لمة �لر�أ�سمالية تحديدً� فيما يتعلق بف�سل �ل�طني عن 

�لجتماعي تحت دع�ى خ�س��سية �لق�سايا �لن�سائية.

• عندما وقعت �لث�ر�ت و�لنتفا�سات و�لحتجاجات �لعربية بمختلف م�ست�ياتها، كانت تتجلى 
في �أو�ساع �لحركة �لن�سائية �لعربية، و�أو�ساع �لمر�أة �لعربية �إجماَل �لظ��هر �لتالية:

1- حالة �لنق�سام في �لحركة �لن�سائية �لمنظمة– د�خل �لبلد �ل��حد– وعلى �لم�ست�ى 
�لن�سائي �لعربي �إجماًل، وهذ� ناتج عن �ل�سيا�سات �لر�سمية ب�سكل �أ�سا�سي. 

2- حالة متنامية من �ل�عي بالحق�ق �ل�طنية و�لجتماعية معًا، عبرت عنه �لم�ساركة 
�لن�سائية �ل���سعة في �لميادين، ردً� على حجم �ل�سطهاد و�أ�سكال �لظلم �لجتماعي 
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و�ل�سيا�سي لدى �ل�سلطات �لحاكمة، وهذه �لظاهرة تكاد تك�ن مح�س�رة في �لفئات 
�لجتماعية �لمت��سطة.

3- حالة �إق�ساء وتهمي�ص لدى كتل �جتماعية و��سعة في �لريف تحديدً�، ولدى �لفئات 
�لأ�سد معاناة من �لفقر و�لجهل.

دقيق للتح�لت �لتي جرت على �لم�ؤ�س�سات �لمنظمة  ر�سد  �إجر�ء  �لآن  �لمبكر  • من 
�لتي  �لجتماعية  �لفئات  لدى  �لمر�أة  دور  على  وكذلك  �لعربية،  �لبلد�ن  في  �لمر�أة  لحركة 
�ساركت بفعالية لفتة في �لميادين– با�ستثناء ما ه� مر�س�د لدى �أجهزة �لإعالم وهذ� لي�ص 
�لديمقر�طية، قد  �لتغيير نح�  �إن مرحلة  �لق�ل  �لبديهي  �أنه من  – �إل  �لإطالق  كافيًا على 

�أدخلت عنا�سر جديدة على �لحركة �لن�سائية و�ل��سع �لجتماعي ب�سكل عام:

1- فقد �أعادت �لعتبار لمنهج �لربط بين �ل�طني و�لجتماعي. و�أدركت �لمر�أة، �س��ء 
�لمنخرطة في �لنخب �ل�سيا�سية �أو غير �لمنتظمة، �أن لها م�سلحة مبا�سرة و�أكيدة في �لتح�ل 
�ل�سيا�سي نح� �لديمقر�طية، و�أن مطالبها �لتاريخية �لمتعلقة بالم�ساو�ة و�لعد�لة و�إز�لة كل 
�أ�سكال �لقهر و�لتمييز، تتقاطع تمامًا مع �ل�سعار�ت و�لمطالب �لتي تنا�سل من �أجلها �ل�سع�ب 
غير  �لقائمة  �ل�سيا�سية  �لبيئة  في  �أ�سا�سية  بتغير�ت  تحقيقها مره�ن  �أن  كما  كافة،  �لعربية 

�ل�سديقة للمر�أة.

2- كما �أعادت �لعتبار لدور �لمجتمعات في �سنع م�ستقبلها �أو �لتاأثير في �ل�سيا�سات 
�لعامة. وفي هذ� �لمجال �ل�سيا�سي، �ست�سهد �أو�ساعنا �لثقافية تغيير�ت ج�هرية تتعلق بدور 
�سانعة  �أنها  على  بق�ة،  نف�سها  �لمجتمعات  تقدم  حيث  �لأوحد!!  و�لحزب  �لأوحد،  �لزعيم 
�لتغيير و�أد�ة �ل�سغط �لأ�سا�سية في �سبيل �لتقدم: ن�ؤكد هنا على دور �لفئات �لجتماعية ذ�ت 
�لم�سلحة في �لتغيير، حيث هناك فئات �أخرى تتحالف مع �لأنظمة �ل�سيا�سية �لم�ستبدة في 

�إنكار حق�ق �ل�سع�ب في تقرير م�سيرها و��ستعادة حق�قها �لإن�سانية و�ل�سيا�سية �لم�ستلبة.

ثقافة  �لمت�سارعة،  و�لمتغير�ت  �لجارية  �لجتماعية  �لتح�لت  ديناميكية  فر�ست   -3
جديدة على �أحز�بنا ونخبنا �ل�سيا�سية، وعلى منهجية تعاملها مع �لمرحلة �لجديدة، فال�سر�ع 
�لجاري ه� �سر�ع �جتماعي و�سيا�سي بامتياز، ولي�ص �أيدي�ل�جيا كما تحاول بع�ص �لق�ى �أن 
عبرت  ما  بقدر  �أحد،  من  �إ�سقاطًا  لي�ص  �لت��سيف  وهذ�  خطرة.  �تجاهات  نح�  به  تنحرف 
عنه �لجماهير �لمحت�سدة في �ل�س��رع عندما طالبت بالعد�لة �لجتماعية و�لحريات �لعامة 
وكذلك  �لعربية،  �لن�سائية  �لم�ؤ�س�سات  فاإن  لذلك  �لمهدورة.  �لإن�سانية  �لكر�مة  و��ستعادة 



الباب الأول: املراأة وامل�ساركة ال�سيا�سية قبل الربيع العربي وبعده

58

وخطابها،  برنامجها  لمر�جعة  جميعها  مدع�ة  و�ل�سيا�سية،  و�لنقابية  �لحق�قية  �لم�ؤ�س�سات 
بعيدً� عن �لكتفاء بمخاطبة �لنخب �ل�سيا�سية و�لجتماعية.

ذ�ت  �لمركزية  �لق�سايا  كاإحدى  �لمر�أة،  ق�سية  لمكانة  �لعتبار  �لث�ر�ت  �أعادت   -4
�لأخالقية  �لقيم  �لقا�سرة في  و�لث��بت  �لم�سلمات  بعيدً� عن  �ل�طنية و�لجتماعية،  �لأبعاد 
و�لجتماعية �لمت��رثة، ولأنها كذلك، فق�سية �لمر�أة مر�سحة لأن ت�ستعيد �سرعيتها �ل�سعبية 
كجزء من �لحركة �لمجتمعية �لعامة، بكل ما يترتب على ذلك من �سياغة �لد�ساتير و�لق��نين 
و�لأنظمة �لجديدة �لبديلة. كما �سي�سهم كل ذلك في ��ستعادة �لحركة �لن�سائية ل�حدتها بناء 
�آليات  بناء  في  وتجتهد  �لختالفات،  ب�سرعية  وتقر  بالتعددية،  تعترف  جديدة،  �أ�س�ص  على 

جديدة في �لعالقات �ل�طنية �لد�خلية.

تحديد  في  منهجًا  جميعًا  علينا  �ستفر�ص  �لجارية،  �لتح�لت  لطبيعة  فهمنا  �إن   -5
و�لميد�ن  متعددة،  ميادين  لها  �لمر�أة  بحق�ق  �لمتعلقة  �لمعركة  لن  �لبرنامجية،  �أول�ياتنا 
�لتي وقعت في  �لذي كان ي�سلح بالأم�ص، ربما لم يعد �سالحًا �لآن بعد �لمتغير�ت �لكبيرة 

�لحياة �لعربية �لر�كدة منذ زمن ط�يل. وعلى �سبيل �لمثال:
�ل�سبب  �أنها  على  �ل�سائدة،  �لتمييزية  �لجتماعية  �لثقافة  مع  بالتعامل  �كتفينا  �إذ�   -
�لرئي�سي وربما �لأوحد في �لظ��هر �لمتعلقة با�سطهاد �لمر�أة �لعربية، نك�ن قد حددنا 
�سلفًا باأن �لخ�سم ه� �لمجتمع بثقافته �ل�سائدة منذ قرون م�ست، هذ� في �ل�قت �لذي 
في  �أكيدة  لها م�سلحة  و��سعة،  �جتماعية  �سر�ئح  تاأييد  �إلى  �لحاجة  باأم�ص  فيه  نحن 

�لتغيير.
- و�إذ� ح�سرنا �أنف�سنا �أي�سَا في ز�وية ما ي�سمى بال�سر�ع بين �لرجل و�لمر�أة، نك�ن قد 

حا�سرنا �أنف�سنا بخ�سم وهمي و�بتعدنا عن ج�هر �لم��س�ع.
- ولأننا في مرحلة تح�ل عميق يقترب من �لم�سا�ص بالبنى �ل�سيا�سية و�لثقافية �لتقليدية 
�لقائمة في مرحلة ما قبل �لث�ر�ت، حيث �لبيئة �ل�سيا�سية و�لجتماعية لي�ست �سديقة 
نح�  �لإجمالية  و�لتح�لت  �لمر�أة  ق�سية  بين  نف�سل  �أن  ن�ستطيع  ل  فنحن  للمر�أة، 
بت�جيه  تتعلق  �لدقة،  �أخرى �سديدة  �عتبار�ت  �أن هناك  و�لم�ساو�ة، كما  �لديمقر�طية 
�لدفة نح� �لق�سايا �لأ�سا�سية �لمجتمعية �لتي كان من �لمتعذر �ل��س�ل �إليها مثل: �نتز�ع 

�لحق�ق �لقت�سادية و�لجتماعية وت�سريعها في �لد�ساتير و�لق��نين �لناظمة جميعها.
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الأردن: 
�لعربية، لكنه �سهد– ما  �لبلد�ن  �لأردن ث�رة مجتمعية، كما وقع في بع�ص  لم ي�سهد 
��سطلح على ت�سميته �أردنيًا – حر�كات �سعبية – و��سعة ذ�ت طبيعة قطاعية وجغر�فية. وقد 
تركزت مطالبها على �لق�سايا �لمعي�سية و�لقت�سادية و�لإ�سالح �ل�سيا�سي ومحاربة �لف�ساد 

باأ�سكاله.

�لمر�أة �لأردنية �ساركت من خالل �أحز�بها ب�س�رة محدودة في �لحر�كات �ل�سيا�سية 
�لمطالبة بتعديل قان�ن �لنتخابات وفي م��جهة �ل�سيا�سات �لقت�سادية، كما �ساركت ب�س�رة 
�أو�سع في �لتحركات �لقطاعية كما وقع في نقابة �لمعلمين، و�لم�ساركة في ت�سكيل �لنقابات 

�لم�ستقلة لعدد من �لقطاعات �لعمالية.

وما  كان  �ل�سعبية  �لحر�كات  في  �إجماًل  �لأردنية  �لمر�أة  م�ساركة  �أن  �لمالحظ  �أن  �إل 
ز�ل محدودً�، نظرً� للم�ساكل �لتي تعاني منها �لحركة �لجماهيرية من جهة، وب�سبب طبيعة 
�لجتماعية  �لفئات  �نخر�ط  م�ست�ى  �إلى  بعد  ي�سل  لم  حيث  �لأردني،  �ل�سعبي  �لحر�ك 
على  �لميد�ني  �لحر�ك  في  وم�جهة  منظمة  ب�س�رة  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات  من  �لمت�سررة 

�أ�سا�ص برنامج و�أول�يات.

و�لتقييم  �لمر�جعة  �أو�ن  �آن  قد  �إنه  نق�ل  وتاريخيًا،  زمنيًا  �لهامة  �لمحطة  هذه  في 
�ل�سامل للبرنامج و�لخطاب و�لت���سل مع فئات �لن�ساء، ومغادرة حيز �لنخب �لن�سائية �إلى 
�لف�ساء �لرحب للمجتمع حيث يعج باطنه بم�ساكل كبيرة، ل بد من و�سع حل�ل لها و�لمبا�سرة 

بتنفيذها.

في مجال �لنقد �لذ�تي: كانت هناك تجربة ل بد من �لتعر�ص لها عندما طرحت 42 
مادة في �لد�ست�ر �لأردني للتعديل، فقد بادر عدد من �لنخب �لن�سائية لإجر�ء حملة �ت�سالت 
ف�قية مع �أ�سحاب �لقر�ر بدءً� من �للجنة �لملكية �لمكلفة بتعديل �لد�ست�ر، مرورً� برئي�سي 
مجل�سي �لن��ب و�لأعيان، و�نتهاء برئي�ص �لحك�مة، وذلك من �أجل تعديل �لمادة �ل�ساد�سة 
بحيث تن�ص �سر�حة على �لم�ساو�ة في �لحق�ق بين �لرجل و�لمر�أة. ورغم �ل�ع�د �لإيجابية 

و�لمتكررة �إل �أننا ف�جئنا في �للحظات �لأخيرة برف�ص تعديل هذه �لمادة.

�كتفت  �لن�سائية  �لنخب  �أن  ه�  ��ستخال�سه،  يجب  �لذي  �ل�سروري  �لدر�ص  فاإن  بهذ� 
بجهدها �لف�قي ولم ت�ستثمر حركة �لق��عد �لن�سائية للمطالبة بتعديل هذه �لمادة، فكان ما كان!
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�لعام  �ل��سع  على  متفاوتة  مناخات  �لعربية  �لتط�ر�ت  �أ�سفت  فقد  �آخر،  �سعيد  على 
في �لأردن، �إل �أن �لعامل �لذ�تي – وه� �لرئي�سي و�لأهم – لم ي�سكل حالة �سغط م�ؤثرة بما 
يكفي لإجر�ء تعديالت ج�هرية على �لق��نين �لناظمة للحياة �ل�سيا�سية و�لجتماعية، وفي 
و�لعمل،  �ل�سخ�سية،  و�لأح��ل  �لبلدية،  و�لنتخابات  �لنيابية،  �لنتخابات  ق��نين  مقدمتها 

و�ل�سمان �لجتماعي... �إلخ. 

لقد وقعت بع�ص �لتعديالت على قان�ن �لنتخابات �لبلدية فيما يتعلق بح�سة �لمر�أة، 
حيث �رتفعت مما ل يقل عن 20 �إلى ما ل يقل عن 25 %، وهذ� �أمّر ل �سّك �أنه �إيجابي. كما �أن 
��ستحد�ث �لمحكمة �لد�ست�رية و�لهيئة �لم�ستقلة لالنتخاب في �إطار �لتعديالت �لد�ست�رية، 
ُي�سجل ل�سالح برنامج �لإ�سالح �لذي طالبت به �لحركة �لجماهيرية �لأردنية، غير �أن علينا 
ت�فر  �لرغم من  �مر�أة على  �أية  �لهئيتين، خل�هما من وج�د  ت�سكيل  ب��س�ح، في  نلحظ  �أن 

كفاء�ت ن�سائية متخ�س�سة في �لمجتمع �لأردني.

كذلك �لأمر، فقد �أقّر قان�ن نقابة �لمعلمين، وت�سكلت هيئات �لنقابة على �أ�سا�ص هذ� 
للنظام  �لقان�ن بدياًل  �لذي �عتمد عليه  �لمغالبة  ب�سبب نظام  �أنه  �أي�سًا  �لقان�ن، و�سنلحظ 
�لديمقر�طية،  �لق�ى  و�أق�سيت  و�حد،  �سيا�سي  تيار  من  محافظة  ق�ى  فازت  فقد  �لن�سبي، 
وغاب معها �لتمثيل �لن�سائي في هيئات �لنقابة على �لرغم من �رتفاع ن�سبة �لمعلمات �إلى ما 

ف�ق 50 % في قاعدة قطاع �لتعليم.

ُخال�سة القول:
�إطار  �لعربية في مجتمعاتها، في  �أو  �لأردنية  �لمر�أة  به  �لذي تق�م  �لدور  �إن مركزية 
نح�  رئي�سية  دفع  ق�ة  ت�سكيل  في  و�لتاأثير  �لأهمية  بالغ  ه� عن�سر  �لديمقر�طية،  �لتح�لت 
�أبعاد  ذ�ت  ديمقر�طية  وم�سامين  زخم  من  حركتها  تمتلكه  لما  نظرً�  �لإنجاز�ت،  تحقيق 
�جتماعية وثقافية و�سيا�سية، �إل �أن �لعناوين �لرئي�سية لإنجاز�ت �لحركة �لجماهيرية �لأردنية 
خالل فترة �ل�سن��ت �لثالث �لما�سية لي�ست كافية، وهي بحاجة �إلى تط�ير �لق��نين �لناظمة 
�لإقر�ر  ت�سمن  �لتي  �لن�سبي  �لتمثيل  �أنظمة  وتكري�ص  و�لديمقر�طية،  �ل�سيا�سية  للعالقات 
بالتعددية، وت��سيع حجم �لم�ساركة �ل�سعبية، و�لنفتاح على �لحركة �لن�سائية �لمنظمة وعلى 
في  وكذلك  و�لتنفيذية،  �لت�سريعية  �لم�ؤ�س�سات  في  �لحركة  لهذه  �لممثلة  �لن�سائية  �لرم�ز 

م�ؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني �لمختلفة.
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المراأةوالحراكالجتماعيفيالمغرب

اأمينة ماء العينين)30(، �لمغرب

لدي مالحظتان؛ و�حدة تتعلق بال�سكل، و�لأخرى تتعلق بالم�سم�ن. �لمالحظة �لأولى 
ذ�ت �ل�سلة بال�سكل، هي �أنه بقدر ما ننظم م�ؤتمر�ت تك�ن م��س�عاتها �لأ�سا�سية ح�ل �لمر�أة 
وح�ل �إ�سهاماتها في مختلف �لمجالت، وعلى كل �لأ�سعدة �لحياتية و�لمعي�سية، وفي �لن�سال 
�لحياة  »تمف�سالت«  و�لعد�لة �لجتماعية، وفي مختلف  �ل�طنية  و�لكر�مة  �لحرية  �أجل  من 
تك�ن  �أن  كن�ساء  يهمنا  عام،  ب�سكل  �لمر�أة  تهم  �لتي  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية 
ب�سبب  للم�ساركة  �لرجال  دع�ة  منظ�ر  من  لي�ص  و�لرجال،  �لن�ساء  بين  م�ستركة  م�ؤتمر�تنا 
�لن�ساء، ولكن لأننا بحاجة حقيقة في هذه �لفترة �لحرجة و�لمف�سلية �لتي  �سع�بة ح�س�ر 
تمر بها منطقتنا �لعربية بعد ث�ر�ت �لربيع �لعربي، و�لتغير�ت و�لتح�لت �ل�سيا�سية �لجارية 
في �لعديد من �لدول �لعربية، لأن ي�سبح م��س�ع �لمر�أة و�لإقر�ر بحق�قها في �لم�ساو�ة، ه� 
�أول�يات  �أي جعله م��س�عًا مجتمعيًا، يحتل مكانة متقدمة �سمن  للمجتمع،  �لأول  �لم��س�ع 

�لرجال كما ه� في �أول�يات �لن�ساء، بحيث نرتقي من خالل ذلك ب��سعية �لمر�أة �لعربية. 

كذلك يجب �أن يك�ن هناك ح��ر م�سترك بين �لرجال و�لن�ساء على حد �س��ء، بعيدً� 
عن منطق �لتنازع و�ل�سر�ع و�لندية. بما يكّر�ص منطق �لتكامل �لذي نحتاج �إليه في تدعيم 
م�سار تحرير �لمر�أة ودعمها ودعم تمثيلها في مختلف �لمجالت. وهذ� ينعك�ص على م�ؤتمر�ت 
خا�سة  هيئات  �أو  �لن�ساء،  تناق�سها  �أو  بالن�ساء  خا�سة  م��س�عات  وعلى  �لن�ساء،  تح�سرها 
بالن�ساء د�خل �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لعربية، بمعنى هناك تفاعل لم�سار�ت ط�يلة من �لن�سال 
نقطة  نبد�أ من  كاأننا  �لأم�ر  تبدو  �لرجال،  وبين  بيننا  �لم�سترك  �لمجال  �إلى  ننقلها  عندما 

�ل�سفر. 

)30( ع�س�ة �لفريق �لنيابي حلزب �لعد�لة و�لتنمية �ملغربي، ع�س�ة �للجنة �لتنفيذية لالأحز�ب �لإفريقية، رئي�سة 
جمعية �إن�ساف �ملر�أة و�لأ�سرة و�لطفل.
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فنحن نط�ر نظريات، ونط�ر �أعماًل كثيرة، لكننا في �لمجال �لم�سترك نبد�أ د�ئمًا من 
نقطة �ل�سفر، هذ� برغم �أن �لن�ساء بحاجة لهذه �ل�سر�كة وكذلك �لرجال، ولهذ� ينبغي �أن 

تفتح �لمر�أة ح��ر ً� عميقًا مع �لرجل، ب��سفه �سريكًا.
�لربيع  تد�عيات  كل  نحلل  ونحن  �أنه  هي  بالم�سم�ن،  �سلة  ذ�ت  �لأخرى  �لمالحظة 
�لخطيرة  �لمرحلة  نحتاج في هذه  �لمجالت،  به في مختلف  �لمرتبطة  و�لحيثيات  �لعربي، 
�أنه في هذ� �ل�قت بالذ�ت من  �إلى تن�سيب خطابنا، بمعنى  �لتي تمر بها منطقتنا �لعربية، 
�ل�سعب جدً� �أن ننتج مقاربات، �س��ء كانت مقاربات �سيا�سية �أو �س��سي�ل�جية �أو �قت�سادية 

�أو �جتماعية، تحدد وتحلل �لأو�ساع في بلد�ننا �لعربية وعالقتها بالربيع �لعربي. 
فقد عرف �لربيع �لعربي مدً� من �لث�ر�ت، ثم عرف ث�ر�ت �رتد�دية، فنك��ص. وما ز�ل 
يتقدم ويفرز. ولذ� �أعتقد �أن �إنتاج خطابات تت�سم باإطالقية ل يخدم هذ� �لم�سار �لتحليلي 

�لذي نريد �أن ن�سير فيه. 
لقد �أُريَد في مرحلة ما للربيع �لعربي �أن يكت�سب بعدً� فيه �لكثير من �لت�س�ر �لنز�عي 
�أ�سا�سه �أيدي�ل�جي، لكن �لذي حرك �لربيع في �لبلد�ن �لعربية، في �لحقيقة، �أ�سا�سه �سيا�سي، 
فهناك حكم ��ستئثاري له �متد�د�ت �سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية هي �لتي حركت �لربيع 
بقدر ما  �أيدي�ل�جيًا،  ُبعدً�  �لربيع  لنعطي  بيننا  فيما  �لخالف  نعمق  ما  بقدر  وعليه  �لعربي، 

نعمق �له�ة بيننا، ون�سهد نك��سًا �س�ف ياأتي على �لأخ�سر و�لياب�ص.
غير �أنه ل منا�ص من �أن ن�ؤ�س�ص للم�سار �لديمقر�طي، فه� من �سيحكم هذ� �لختالف 
بيننا، فال ي�ستطيع طرف �لي�م �إق�ساء �لطرف �لآخر، ذلك �أن م�سيرنا في �لعالم �لعربي 
و�حد، ويجب �أن نتعاي�ص، مهما كان �لثمن، ومهما كانت �أ�سباب وم�سببات �ختالفاتنا. ويحتم 
�لعنف  �إلى  �للج�ء  دون  �سلمي،  ديمقر�طي،  م�سار  في  �ختالفاتنا  ندبر  �أن  م�سيرنا  علينا 
�ل�سائد هذه �لأيام في عدد من دولنا �لعربية، لكي نتمكن من �إنجاح �لمرحلة �لتي ننتظرها 
و�لتي �ستتمخ�ص عن مد �لربيع �لعربي �لذي ننا�سل من �أجله، وقد ل نعي�ص �لمرحلة �لتالية، 
مرحلة �لخريف، ففي كل �لأح��ل نحن ل نريد للربيع �أن ي�سبح خريفًا، وبالتاأكيد نحن نجتاز 

م�سار ً� تط�ريًا، و�سن���سل �ل�سير فيه. 
بالن�سبة للتجربة �لمغربية، �أنا ل �أريد �أن ل نعك�ص ما نقدمه من منجز�ت للمر�أة في 
�لربيع  ث�ر�ت  بعد  وت�سريعاتنا  د�ساتيرنا  في  للمر�أة  قدمناه  �لذي  ما  بمعنى  ت�سريعي،  �إطار 
في  للمر�أة  منجز�ت  من  �لي�م  نحققه  ما  هل  �لتالي:  �ل�س�ؤ�ل  نطرح  �أن  يجب  لكن  �لعربي؟ 
ثقافي، وما ه�  تر�كمي، يح�سر فيه ما ه�  لم�سار طبيعي  نتاج  �لعربية ه�  �لبلد�ن  مختلف 

فل�سفي، وما ه� �سيا�سي، وينتج في نهاية �لأمر ت�سريعات خا�سة بالمر�أة؟
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بالتغيير؟  نبد�أ  �أم  بالت�سريع  نبد�أ  نقا�سًا ط�ياًل، ح�ل هل  �أجرينا  �لمغرب،  في   نحن 
�آخذين بالعتبار �أن بنية �لمجتمع ل ت�ساعد في كثير من �لأحيان، على تاأهيل �لمر�أة لتك�ن 
�إلى  نحتاج  �أننا  في  �لنقا�ص  هذ�  ح�سمنا  �أننا  ويبدو  ت�ستحقها.  �لتي  �لم��قع  في  �لأقل  على 
م�سارين مت��زيين: م�سار ت�سريعي ي�سكل ر�فعة لما ه� �سائد على �لم�ست�ى �لمجتمعي، وعلى 
م�ست�ى �لعقليات، لكن �لمنجز�ت �لت�سريعية وحدها ل تكفي، فالمدخل �لقان�ني لم يكن قد 
م�ست�ى  على  ومر�جعات  ثقافية،  لمر�جعات  بحاجة  و�سنظل  �لجديدة،  لثقافتنا  ي�مًا  �أ�س�ص 
بال�سرورة  ل�سنا  نحن  �لذي  �لمر�أة  و�سع  تنتج  �لتي  �لفكرية  �لبنية  م�ست�ى  وعلى  �لعقليات 

ر��سين عنه في مطلق �لأح��ل. 

ط�يل  نقا�ص  فبعد  ��ستثنائيًا،  م�سارً�  كان  �أنه  �أخرى  مرة  �أوؤكد  �أن  �أريد  �لمغرب،  في 
ومرير، �أخذنا نت�ساءل: هل نحن حققنا فعاًل في �لمغرب ��ستثناء، �أم �أننا ن�هم �أنف�سنا باأننا 
حققنا ذلك؟ لقد ثبت �لي�م بالنظر لتفاعالت �لربيع �لعربي في بلد�ن �لج��ر و�لإقليم، �أن 
�لمغرب ��ستطاع فعاًل �أن يحقق هذ� �ل�ستثناء، في تدبيره للمرحلة، و�نعك�ص هذ� �ل�ستثناء 

بدوره حتى على منجز�ت �لمر�أة في �لمغرب. 

وكما تعرف�ن جميعًا، فاإنه لم تحدث ث�رة على غر�ر ما حدث في ت�ن�ص وم�سر وليبيا 
�أو �ليمن، ولكن �لدو�عي �لتي حركت �لربيع �لعربي في �لدول �لعربية �لأخرى، كانت حا�سرة 
تاأ�سي�سها  �لن�ساء في  �أ�سهمت  �لتي  �لمغرب، فلدينا حركة »�لع�سرين من فبر�ير«  عندنا في 
و�إ�سقاط  �لف�ساد،  باإ�سقاط  تنادي  �ل�س��رع  �إلى  �لحركة  هذه  خرجت  لقد  �أن�سطتها.  وفي 
�ل�ستبد�د، ولم ت�سل �إلى �إ�سقاط �لنظام، لأنه ثبت بالملم��ص �أن �لإ�سكال �ل�سيا�سي �لعميق 
في �لمغرب يتمثل بطبيعة �لنظام �ل�سيا�سي، �أي يرتبط بطبيعة �لبنية �ل�سيا�سية و�لقت�سادية 
�ل��سع  ن��جه هذ�  زلنا  ما  ونحن  و�لف�ساد،  �ل�ستبد�د  كر�ست عق�دً� من  �لتي  و�لجتماعية 
لغاية �لآن، لكن بم�سار خا�ص في �لمغرب، �رتاأينا �أن يك�ن متدرجًا، وهذ� �أي�سًا ينعك�ص على 

و�سع �لمر�أة �لي�م. 

ولعل �أكبر منجز ��ستطعنا �أن نخرج به ونحن ندبر مرحلة �لربيع �لتي عرفها �لمغرب 
ه� في �ل�سر�ع مع �لف�ساد و�ل�ستبد�د �لذي ل يز�ل م�ستحكمًا باأ�سكال متعددة، لكن هذ� ل 
يعني �أننا ل ن�سجل نقاطًا في م��جهته. فنحن في �لمغرب، حقيقة، في حالة تد�فع، فيها مد 
�إر�د�ت،  �سر�ع  وفيها  ق�ية،  �إر�د�ت  وفيها  و�سد،  جذب  وفيها  ون�سال،  �سر�ع  وفيها  وجزر، 
وحتى �إر�د�ت نك��سية، تر�جعية، تريد �أن تق�ل �لي�م �إن كل ما حققناه في �لمغرب لم يكن 
ي�ستدعي بال�سرورة ذلك، بدليل �أن �لبلد�ن �لتي �سنعت ث�ر�ت ربيعها، تعرف في �لنهاية كلها 
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�لي�م، �أو ح�سب ما ي�ساع عنها، �رتد�د�ت. وفي وقت معين في �لمغرب، ��ستحكم �لخ�ف من 
�أن ن�سل �إلى ما و�سلت �إليه �أغلبية هذه �لبلد�ن. 

�لقدر  تقديم  يتم  �أن  �ل�سروري  لم يكن من  �إنه  تق�ل  �لمغرب  �آر�ء في  وبرزت عندنا 
نف�سه من �لتنازلت برغم �أنها �أو�سلتنا �إلى وثيقة د�ست�رية متقدمة، فيما ي�جد �آر�ء �أخرى 
تق�ل �إن �لتنازلت لي�ست هي �لتي �أفرزت �ل�ثيقة �لد�ست�رية �لمتقدمة، و�لتي كنا في حاجة 

�سديدة لها لأننا نبني م�سارً� تر�كميًا فيما ي�ستمر �لن�سال. 

ع�سر  �لتا�سع  �لف�سل  ي�جد   ،2011 �لعام  �أقريناها  �لتي  �لد�ست�رية  �ل�ثيقة  هذه  في 
على  �لقد��سة  �سفة  �لقديم  �لد�ست�ر  في  ي�سفي  كان  �لف�سل  فهذ�  رمزية خا�سة،  له  �لذي 

�سخ�ص �لملك، وهذ� يمنحه �خت�سا�سات �سيادية في مجالت متعددة. 

بعد �لتعديل، بات �لف�سل �لتا�سع ع�سر ين�ص على �لم�ساو�ة بين �لرجال و�لن�ساء في 
مختلف �لحق�ق �لقت�سادية و�ل�سيا�سية و�لجتماعية، ويقر مبد�أ �لمنا�سفة، �لمنا�سفة بين 
�لن�ساء و�لرجال، في مختلف م��قع �لقر�ر، و�أكثر من ذلك فقد �أ�س�ص لت�سكيل هيئة د�ست�رية 
حتى  جدً�  متقدمة  هيئة  وهي  �لتمييز،  �أ�سكال  كل  ومكافحة  �لمنا�سفة  هيئة  هي  م�ستقلة، 

بالن�سبة للتجارب �لمقارنة �لأكثر تقدمًا على �لم�ست�ى �لديمقر�طي.

 ويبقى �لنقا�ص في �لمغرب ح�ل كيفية �إ�سد�ر هذ� �لقان�ن �لذي قطعنا فيه م�سارً� وما 
زلنا ننتظر �أن يدخل حيز �لمناق�سة في �لبرلمان لتتم مناق�سته ومن ثم دخ�له حيز �لتنفيذ 

و�لممار�سة و�لتطبيق. 

م�سار �لمر�أة في �لمغرب لم ياأِت �لي�م فقط، بل ه� م�سار تدرجي ��ستطعنا �أن نحقق 
فيه مكت�سبات على �لم�ست�ى �لت�سريعي. ففي قان�ن �لجن�سية، �أ�سبحت �لمر�أة �لمغربية تمنح 
قان�ن  م�سروع  و�لحريات،  �لعدل  وز�رة  �لي�م  وتقدم  �لأجنبي.  �لزوج  من  لأبنائها  �لجن�سية 

ي�سمح لزوج �لمغربية �لأجنبي من �لح�س�ل على �لجن�سية �لمغربية.

بمرور  نحتفي  �لي�م  ونحن   ،2004 �لعام  �لأ�سرة  مدونة  �أفرزنا  قد  كنا  ذلك  وقبل 
�لمغرب،  في  �لنق�سام  من  ن�عًا  خلقت  قد  �لمدونة  وكانت  �سدورها.  على  �سن��ت  ع�سر 
هذه  ف�سدرت  �سيا�سيًا،  و�إجماعًا  وطنيًا  ت��فقًا  ح�لها  نجمع  �أن  �لنهاية  في  ��ستطعنا  لكننا 
�لمدونة �لأ�سا�سية فيما يتعلق بالأ�سر �لمغربية باإجماع مختلف �لفرقاء �ل�سيا�سيين من كافة 
�إنجاز�ت كثيرة  �لتجاهات �لإ�سالمية و�لعلمانية و�لليبر�لية و�لي�سارية و�لق�مية. وت�سمنت 
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للمر�أة، وحققت مكت�سبات كثيرة للمر�أة و�لأ�سرة، بما فيها �لعتر�ف بحقها في �لمخالعة، 
و�لطالق، و�ل�سقاق. 

�لبرلمان  في  �مر�أة   67 نح�  �لي�م  لدينا  �ل�سيا�سي،  �لقر�ر  تمثيلية  م�ست�ى  وعلى 
منهن 60 �مر�أة نجحن من خالل �لل��ئح �ل�طنية، لأنه ي�جد لدينا ك�تا ن�سائية في �لل��ئح 
�ل�طنية. وعندنا مر�جعات عميقة على �لم�ست�ى �لت�سريعي، وفي �لق��نين �لتنظيمية، و�لتي 
هي ��ستكمال للد�ست�ر. وعلى م�ست�ى قان�ن �لأحز�ب �ل�سيا�سية، هنالك ك�تا ن�سائية في هذ� 

�لمجال، بهذ� يت��جد ن�ساء في �لهيئة �لتمثيلية وهيئات �لقر�ر �ل�سيا�سي. 

وهنالك ح�س�ر ن�سائي في مجل�ص �لن��ب، وفي مجل�ص �لم�ست�سارين، وهنالك ح�س�ر 
ن�سائي في قياد�ت �لنقابات وفي هيئاتها �لتمثيلية و�لإد�رية. و�لي�م عندنا �لمنا�سفة، فهنالك 
ل��ئح تت�سمن �أ�سماء رجال ون�ساء ب�سكل تبادلي؛ ��سم رجل ثم ��سم �مر�أة، ثم ��سم رجل فا�سم 
�مر�أة. ولدينا �إقر�ر بالمنا�سفة في �لمجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي، وهنالك منا�سفة في 
�لهيئة �لد�ست�رية �لعليا في �لمغرب، وعندنا منا�سفة في قان�ن �لتعيين في �لمنا�سب �لعليا 

للدولة و�لحك�مة. 

�إلى  �أو  �لن�ساء،  تريده  ما  �إلى  بعد  ي�سل  لن  �لمغرب  في  �أفقنا  �إن  �أق�ل  ذلك  وبرغم 
م�ست�ى طم�حنا، فما ز�لت �لطريق ط�يلة، �إل �أنه يمكن �لحديث في �لمغرب عن وج�د �إجماع 
ح�ل ق�سية �لمر�أة وم�ساو�تها بالرجل في كل �لمنا�سب و�ل�ظائف، بحيث ل نع�د �لقهقرى 

�إلى �ل�ر�ء، ول نرتد. 

وه�  �ل�سيا�سي،  لالإ�سالم  ي�سميه  �أن  للبع�ص  يحل�  كما  ينتمي  يق�دها حزب  ولدينا حك�مة 
�لمغرب  ن�سميه في  �لأخيرة، وحقق ما  �لنيابية  �لذي فاز في �لنتخابات  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب 
�كت�ساحًا �نتخابيًا، وه� في �لحقيقة لي�ص حزبًا ��ستئثاريًا بل �سكل حك�مة �ئتالفية، وت�ساركه في 
�لحكم �أحز�ب �سيا�سية وق�ى �أخرى مجتمعية، منها حزب ليبر�لي، وحزب ينتمي للحركة �ل�طنية، 

وحزب �سي�عي، بمعنى مرجعيته �سي�عية. و�لئتالف �لحك�مي يناق�ص �لق�سايا فيما بينه. 

�لقان�ن  في  فقرة  على  �لت�س�يت  �آخره  �لمغربي،  �لمجتمع  في  عميق  نقا�ص  ولدينا 
�لجنائي تن�ص على �إمكانية �أن يتزوج �لذي يغرر بقا�سرة بها، وعندذ�ك ت�سقط عنه �لعق�بة، 
ومن خالل �لإجماع، تم �إ�سقاط هذ� �لفقرة من �لقان�ن. وي�جد لدى �لحك�مة خطة وطنية 
للم�ساو�ة في �أفق �لمنا�سفة، هي خطة �أفقية للرقي بالمر�أة وتمكينها �قت�ساديًا و�جتماعيًا 
و�سيا�سيًا، وفيها �أي�سًا مر�جعة �ساملة للمنظ�مة �لق�سائية،حيث لدينا �لميثاق �ل�طني لإ�سالح 
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�لعد�لة، وفيه مر�جعة لمختلف مقت�سيات �لقان�ن �لجنائي. حيث ل يز�ل فيه بع�ص �لفقر�ت 
�لتي ت�سر بالمر�أة، وت�سيء لها، وته�سم حقها. ولدينا مر�جعات كثيرة؛ منها مر�جعة قان�ن 
�لعنف، حيث يدور �لنقا�ص �لآن على م�ست�ى �لمجل�ص �لحك�مي حتى يتم �لت��سل �إلى حل�ل 

لمختلف �لق�سايا �لتي تهم �لمر�أة �لمغربية.

يروج  �أن  يحب  �لذي  �لن�ع  من  ول�ست  تر�كمي،  �سيا�سي  م�سار  �بنة  �أنا  �لنهاية،  وفي 
ولم  فيه  �لخالق  خلقنا  فهذ�  ��ستثناء،  وه�  بلدي  ه�  �لمغرب  فهذ�  للمغرب،  وردية  ل�س�رة 
يخلقنا في بلد �آخر، و�لمغرب مثل باقي �لبلد�ن و�لدول �لعربية، يعاني من �إ�سكالت �قت�سادية 
و�جتماعية و�سيا�سية ومعي�سية، وهنالك عقلية ذك�رية د�خل �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لمغربية، ما 
�أو�ساط  في  �سائدة  �لذك�رية  �لعقلية  ز�لت  وما  �هلل،  �إن�ساء  زو�ل  �إلى  ولكنها  �سائدة،  ز�لت 
�لتي تنعت بالديمقر�طية، و�أحز�ب تنعت  �لمغربي. كذلك هنالك بع�ص �لأحز�ب  مجتمعنا 

بالعلمانية، و�أحز�ب ت�سمى بالإ�سالم �ل�سيا�سي.

و�أريد �أن �ختتم بمالحظة في �لج�هر: ل يفتر�ص بنا �أن نعمم عندما نتحدث عن بع�ص 
�لم�سائل، و�أنا �سمعت بع�ص �لعرو�ص �لي�م في هذ� �لمجال. فالإ�سالم �ل�سيا�سي في عالقته 
بالمر�أة لي�ص ه� جهاد �لنكاح و�لنقاب و�س�ت �لمر�أة ع�رة. �أنا مثاًل �إفر�ز لحزب ينتمي �إلى 
�أنا�سل من خالل  و�أنا  و�لتنمية، ومنذ �سغري  �لعد�لة  �ل�سيا�سي، حزب  بالإ�سالم  ي�سمى  ما 
�أن حزب  و��سعر  �لتنظيمية،  �لم��قع في هياكله  بكافة  فيه، ومررت  وتدرجت  �لحزب،  هذ� 
من  ه�  �لمغرب،  في  �لجارية  و�لتح�لت  و�لتغيير�ت  �لحك�مة  يق�د  �لذي  و�لتنمية  �لعد�لة 
�أكثر �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لمغربية ��ستجابة للتمكين ل��سع �لمر�أة، حتى بالنظر �إلى و�سعنا 
�سعار  ترفع  �لتي  �لأحز�ب  �لتن�سيب في  �إلى  نحتاج  فلذلك نحن  �لحزب،  د�خل هذ�  كن�ساء 
�لديمقر�طية و�لحرية و�لكر�مة �ل�طنية و�لأحز�ب �لتقدمية، لأن معظمها �أبرز �أنه ل يعرف 
�إذ� لم  �إل �ل�سعار�ت، وه� م�ستعد للتخلي عن هذه �لديمقر�طية  من �لديمقر�طية و�لحرية 
تحمله �إلى م��قع �لقر�ر، وهذ� م�ج�د د�خل ما ي�سمى باأحز�ب �لإ�سالم �ل�سيا�سي. وبما �أن 
�لأحز�ب متفاوتة في نظرتها للمر�أة وحق�قها وم�ساو�تها بالرجل. �إذً� نحن بحاجة �إلى جعل 

ق�سية �لمر�أة على �لدو�م مركزً� للح��ر و�لنقا�ص �ل�طني.
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نقـــــــــــا�سعــــــــــام
رحاب القدومي)31(، �لأردن:

يخ�ص  وفيما  و�لعد�لة.  �لإن�ساف  �إلى  ون�سعى  تكاملي  دورنا  باأّن  �لتاأكيد  �أود  بد�ية 
م��س�ع �لك�تا �لن�سائية �لتي �أ�سار �إليه د. �سامح ف�زي، فالحقيقة �أن �لك�تا �لن�سائية �س��ء 
في �لأردن �أو في بع�ص �لدول �لعربية، قد �أُقرت لتر�سيخ تجربة �لم�ساركة �لن�سائية ولمرحلة 
�نتقالية، لأن �لإر�دة �ل�سعبية لم ت�ستطع �أن ت��سل �لمر�أة �إلى �لبرلمان. وبهذ� فقد تف�ق �لقر�ر 
�ل�سيا�سي للحك�مة على �لإر�دة �ل�سعبية، حتى و�إن جاء هذ� �لقر�ر �ل�سيا�سي نتيجة ل�سغ�ط 
مار�ستها م�ؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني ب�سكل عام و�لمنظمات �لأهلية �لن�سائية ومنظمات حق�ق 

�لإن�سان ب�سكل خا�ص، �أي �أن هذ� �لقر�ر �ل�سيا�سي لم ياأِت من فر�غ. 

وعطفًا على ما ذكرته �لأخت عبلة �أب� علبة عن قان�ن �لنتخاب، نعم، يحتاج هذ� �لقان�ن 
�إلى تعديل، و�إن كنا في �لأردن نحتاج �إلى قان�ن �نتخاب جديد. فالقان�ن �لذي �أجريت على 
�أ�سا�سه �لنتخابات �لما�سية �لعام 2013، ت�سمن لأول مرة مك�نًا جديدً� يتمثل بتخ�سي�ص 
18 % من �لمقاعد على �أ�سا�ص �لتمثيل �لن�سبي لق��ئم وطنية مغلقة على م�ست�ى �لمملكة. وقد 
ر�فقت تجربة �لق��ئم �لن�سبية في �لتطبيق �إ�سكالت كبيرة منها �أن هذه �لق��ئم غير حزبية 
بل مفت�حة لجميع �لم��طنين، �لأمر �لذي رفع عدد �لق��ئم �إلى 61 قائمة تناف�ست على 27 
�إل  مقعدً�، وكنا قد حّذرنا مبكرً� من نقاط �ل�سعف في �لق��عد �لناظمة للق��ئم �ل�طنية، 
�أنه لم يتم �ل�ستجابة لتحذير�تنا. وكانت �لنتيجة �أن قائمة و�حدة فقط ح�سلت على ثالثة 
�لق��ئم  مقاعد، وثالث ق��ئم ح�سلت كل منها على مقعدين، فيما ح�سلت كل و�حدة من 
�لفائزة �لأخرى على مقعد و�حد فقط. وبالن�سبة لتمثيل �لمر�أة، فاإ�سافة �إلى مقاعد �لك�تا 
�لخم�سة ع�سر في �لدو�ئر �لمحلية، فازت �سيدتان تناف�سيًا خارج �لك�تا، وفازت �سيدة و�حدة 
على ر�أ�ص �إحدى �لق��ئم �ل�طنية. بهذ� يك�ن �لتمثيل �لن�سائي في مجل�ص �لن��ب قد بلغ فقط 

12 %، ولهذ� يجب رفع �لتمثيل للن�ع �لجتماعي بما يتفق و�لمعايير �لدولية.

د. نجاة اأبو بكر )32(، فل�سطين:
كنت �أتمنى �أن تك�ن كل �لمد�خالت من �لمتحدثات، ولي�ص من �لمتحدثين، لأنني �أرى 
�لرجل حينما يتحدث، �إنما يتحدث من �لكتب، لكن حينما تتحدث �لمر�أة، فاإنها تتحدث من 

)31( حمامية، نائبة �لأمني �لعام حلزب �جلبهة �لأردنية �مل�حدة.
)32( ع�س�ة �ملجل�ص �لت�سريعي �لفل�سطيني.
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ِمد�د �ل�جع �لمتر�كم �لذي تعاني منه في مجتمعها �س��ء ب�سبب �لنظام �ل�سيا�سي �أو �لنظام 
�لجتماعي. لذلك نحن نطالب كن�ساء �س��ء في فل�سطين �أو �لأردن �أو �أي دولة عربية، �أو في 
�لعالم، �أن نمتلك �لمق�مات �لتي ت�ؤهلنا لل�سع�د و�لتط�ر و�لتقدم وتحقيق �لمكت�سبات للمر�أة 

في ظل تقدم �لخريف �لعربي �لذي �أطاح بالكثير من منجز�ت �لمر�أة �لعربية.

�لكالمية،  �لع�سالت  على  تعتمد  �أن  يج�ز  ل  �أو  تعتمد،  ل  �أن  �لعربية  �لمر�أة  على  �إن 
�أخذ منها خالل هذه �ل�سن��ت �لثالث  �أو  بل تعتمد على بر�مج حقيقية، لكي تعيد ما �ُسلب 
في  �لآن  نقف  �أننا  هي  �لخط�رة  غاية  في  ق�سية  وهنالك  خلت.  �لتي  �لأخيرة  �ل�سن��ت  �أو 
�لث�ر�ت  �أر�دته  لما  خالفًا  �ل�سع�ب،  تريدها  ل  تح�لت  �إع�سار  �أمام  �لعربية  �لمجتمعات 
�لتح�لت  لكن هذه  �لجتماعية،  و�لعد�لة  و�لم�ساو�ة  �ل�طنية  و�لكر�مة  �لحرية  �لأ�سل؛  في 
�لتر�جعية تريدها بع�ص �لجهات �لخارجية �لتي تدعم بع�ص جهات محلية، ولهذ� يجب �أن 
يك�ن هنالك م�قف متقدم من كل �سظايا �لتطرف �لذي ي�سيب �لعم�د �لفقري للمجتمعات 
�لعربية، ويطيح بالمجتمعات �لإ�سالمية، لأن �لإ�سالم لي�ص ه� �ل�سبب في �لخلل في كل ما 
يح�سل �لآن، و�إنما �لمتاأ�سلم�ن �لذين ي�ستخدم�ن �لكرتات �لإلهية لكي يق��س�� كل �لم�ج�د 

و�لمكت�سب و�لمنجز في هذه �لمجتمعات.

نقطة �أخرى في �ل�سميم �أي�سًا؛ �لمر�أة ل تز�ل في �لمجتمع �لعربي ل تمتلك �لكتمال، 
لماذ�؟ لأنه م�سى عليها عدة �سر�عات، وهي �أي�سًا، خا�ست �سر�عات خ�سنة، في مجتمع خ�سن 
ل يقبل �لمر�أة متحدثة، ول يقبلها وزيرة، �أو �أن تتب��أ م�قعًا رفيعًا في �لدولة. وربما ينحني 
�أحيانًا لقب�لها لأنه ل ي�جد غيرها �أو �أن �لظروف لي�ست م�ؤ�تية له لرف�سها، نتيجة ل�سغ�ط 
مجتمعية �أو �سغ�طات خارجية. و�أمام كل هذه �لم�سطلحات، ل �أريد �أن تك�ن م�سطلحاتنا 
لأننا كن�س�ة، نحن �ساحبات  �لحقيقي  �أطعمة وج�دنا  بل من  �لحرمان،  �أطعمة  خارجة من 
�لتغيير في كل �لمحطات �لتاريخية، لذلك �أطالب �لحركات �لن�س�ية �لعربية، باإيجاد �لحل�ل 
على �لم�سار �لثقافي، وبالتمكين �لقت�سادي للمر�أة، لأن �لمر�أة بدون �لتمكين �لقت�سادي لن 
تتمكن ل �جتماعيًا ول �سيا�سيًا. و�أطالب فعاًل �إن كنا نريد �أن ننهي �لف�ساد ونجتثه من جذوره، 

�أن ن�سع �لن�ساء في �لأمكنة �لمنا�سبة لأن �لن�ساء �أقل �نحناء للف�ساد من �لرجال.  
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حف�سة من�سور)33(، �ليمن: 
عمل  �إبطاء  في  �لأ�سا�سي  �ل�سبب  كانت  �ليمن  في  مختلفة  مجتمعية  م�روثات  هناك 
�أن تجمع �لإ�سالح جزء من �لن�سيج  �لمر�أة وم�ساركتها في �لحياة �ل�سيا�سية �ليمنية، حيث 
�لبالية  و�لتقاليد  �لعاد�ت  لم�روثات  ز�ل  وما  يخ�سع  �لذي  �ليمني  للمجتمع  �لجتماعي 
�لعاد�ت  �أمية  و�لكتابية«،  »�لقر�ئية  ولالأمية  �لجامدة،  �لذك�رية  وللعقليات  و�لمتخلفة 
بين  ما  ع�س�ر  معينة،  ع�س�ر  في  �سادت  �لتي  �لفقهية  لالأم�ر  �لخ�س�ع  وكذلك  و�لتقاليد 
�لمجتمع،  في  ودورها  �لمر�أة  تجاه  �إق�سائية  م�روثات  فيها  �سادت  و�لتي  �ل��سطى،  �لقرون 

ح�سرت �لآر�ء خارج حركات �لجتهاد و�لتجديد. 

في  جرت  �لتي  �ل�سلمية  �ل�سبابية  �لث�رة  في  »�لإ�سالحية«  للمر�أة  كان  فقد  وبالفعل، 
�ليمن خالل ث�ر�ت �لربيع �لعربي دور �لمتياز و�لريادة في �لث�رة، وي�سهد على ذلك �ل��قع 
فيها  ظهرت  �لتي  �ل�سخمة  و�لح�س�د  �لمر�أة  بها  قامت  �لتي  �لم�سير�ت  خالل  �لأر�ص  على 
في �لميادين و�ل�ساحات، وي�سهد بذلك �أي�سًا �لإعالم �لذي نقل هذه �ل�قائع على �لمحطات 

�لف�سائية و�سا�سات �لتلفزة في بث حي ومبا�سر طيلة فترة �لث�رة �لتي �متدت لعدة �سه�ر. 

ويتعين على �لمر�أة �أن ت�ستغل ب�سكل كامل هذه �لم�ساركة �ل�سيا�سية �ل���سعة في �أحد�ث 
ن�ساء مجتمعها  لباقي  ثم  لها  �إ�سالحية  وتحقيق مكت�سبات  ومكانتها،  لتعزيز دورها  �لث�رة، 
باعتبار حزب �لإ�سالح حزبًا و��سع �لنت�سار في �ليمن. وتتمثل �لمر�أة في م�ؤتمر »�لإ�سالح«، 
وت�سارك فيه بق�ة، ول يمكن تجاهل دورها وم�ساركتها من قبل �لأحز�ب و�لق�ى �ل�سيا�سية 
�لأخرى. وهي ت�سارك �أي�سًا في مختلف �لأن�سطة �لجتماعية و�ل�سيا�سية في �لمجتمع �ليمني. 
ونحن كن�ساء يمنيات ن�سكر م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني في �ليمن �لذي كان له �ل�سبق، هذ� �لح��ر 
�ل�طني �لذي ي�سادف �لي�م �نعقاد �لجل�سة �لختامية له بحفل بهيج في �سنعاء، �إن�ساء �هلل، 
ونتمنى �أن يمر ب�سالم. ون�سكر لهذ� �لحفل خروجه بن�سبة تمثيل للمر�أة تعتبر نجاحًا كبيرً� في 
�ل�قت �لحالي لل�سعب �ليمني ككل، ونجاحًا كبيرً� للمر�أة، حيث �أقر هذ� �لم�ؤتمر ك�تا ن�سائية 
ناجح ومزدهر  تاأ�سي�ص م�ستقبل  �سبيل  �أولى في  تك�ن هذه خط�ة  �أن  ونتمنى   .%  30 بن�سبة 
هذ�  من  �ساأنًا  �أقل  لي�ست  �أخرى  مكت�سبات  تحقيق  طريق  وعلى  عام،  ب�سكل  �ليمنية  للمر�أة 

�لتمثيل �لبرلماني �أو �لتمثيل �لحك�مي للمر�أة �ليمنية. 

للمر�أة ب�سكل كبير، ولذلك ظهرت  �ل�سيا�سية  �لأمية  بالفعل  �لما�سية كّر�ست  فالفترة 
رم�ز ب�سيطة مثل �لنخب ل تمثل �لمجتمع، ولكن في فترة �لث�رة �ل�سبابية �ل�سلمية، خرجت 

)33( حزب �لتجمع �ليمني لالإ�سالح.
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»�لإ�سالح« عن  �أمثل  �ليمنية،  للمر�أة  كنم�ذج  و�أنا  �لرجال.  �أكثر من  كبيرة  باأعد�د  �لن�ساء 
محافظة �إب �لتي يبلغ تعد�د �سكانها ملي�نين و�أكثر من 300 �ألف ن�سمة. وتبلغ ن�سبة �لن�ساء 
في هذه �لمحافظة نح� 54 % من �ل�سكان. و�أود �لإ�سارة �إلى �أن �أول م�سيرة خرجت في �لث�رة 
�ل�سبابية �ل�سعبية �ل�سلمية كانت للن�ساء من مختلف �أنحاء �لجمه�رية �ليمنية، وكانت م�سه�دة 
�إن  �لف�سائية،  �لمحطات  �لذي قال عندما �ساهدها على  �لك�يت  �أمير  لها  وحا�سدة، و�سهد 

�لم�سيرة �لن�سائية و�لجي�ص �لأ�س�د في محافظة �إب �ستحدث تغيرً� من كل بد. 

د. عائ�سة �سرير)34(، �لجز�ئر :
هذ� �لم�ؤتمر يبحث في دور �لمر�أة خالل ث�ر�ت �لربيع �لعربي، وبخا�سة على �سعيد 
�لم�ؤتمر  �لث�ر�ت. وقد جئنا لهذ�  �لتي حققتها لها هذه  م�ساركتها و�لإنجاز�ت و�لمكت�سبات 
من �أجل �أن نجد �ساحة ��ستر�ك، و�ساحة تالقح لالأفكار، و�ساحة تنازلت، وهذ� ما حدث في 

�لجز�ئر في �أعقاب و�سع �لحل�ل لما جرى من �أعمال تمرد وقتل وذبح و�سفك للدماء. 

�لتجربة �لجز�ئرية، �عتز �أن �أق�ل �إنها كانت تجربة ر�ئدة، لأننا �سهدنا �لربيع �لعربي 
في �لجز�ئر مبكرً� في �أحد�ث �أكت�بر 1988، �أي بعد ثالثين عامًا من �لأحادية في �لحكم منذ 
��ستقالل �لجز�ئر عن فرن�سا �لعام 1962، وحتى �إقر�ر د�ست�ر 1989، �لذي �أقرر �لتعددية 
�لمجتمع  �أطياف  كافة  بين  �لدم�ية  �ل�سد�مات  �سهدنا  بعد،  وفيما  و�ل�سيا�سية.  �لحزبية 
�لدمار  من  �سن��ت  ع�سر  خالل  ذلك  مر�رة  وذقنا  ذلك.  �إلى  وما  �أيدي�ل�جي،  �أ�سا�ص  على 
�أ�سبحنا  و�لأيتام، بحيث  و�لأر�مل  �لثكالى  و�لدم�ع، ومن  و�لمعاناة  �لدماء  و�لت�سرد و�سفك 
نحن �لجز�ئريين مطعمين تجاه م�سادر �ل�سد�مات و�أعمال �لعنف �لدم�ي. في حين �أن من 

م���سفات �لمر�أة �لحكمة و�لذكاء و�لرقي، لهذ� فهي لم ت�سارك في هذه �ل�سد�مات. 

وف�ساء�ت  و��سعة  م�ساحات  هناك  بينما  �لختالف،  على  ن�سر  نحن  لماذ�  و�أق�ل 
�أو�سع من �لت�سارك و�لتفاق و�لتعاون من �أجل �ل��س�ل لم�ساركة ن�سائية حقيقية وفاعلة. �إن 
�لتمثيل �لن�سائي �لحقيقي في م�ؤ�س�سات �سنع �لقر�ر ل يك�ن �إل بالتعاون و�لتكاتف. ونحن في 
�لنتخابات �لأخيرة في �لجز�ئر لم يكن هناك �سر�ع �أيدي�ل�جي �أو �سر�ع ن�سائي، �لمهم �لآن 
من ه� �لأ�سلح، و�لمهم من هي �لأ�سلح �لتي ت�ستطيع/�أو ي�ستطيع، �أن تحقق للمر�أة �لجز�ئرية 

مكت�سبات �أف�سل من �أختها �لمر�أة. 

)34( ع�س�ة جمل�ص �ل�س�رى �ل�طني، وع�س�ة �أمانة �ملر�أة و�لأ�سرة يف حركة جمتمع �ل�سلم.
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فهّن  بهّن،  �لنكاح فقد غّرر  �س�ريا لجهاد  �إلى  �لل��تي ذهبن  �لبنات  �أما فيما يخ�ص 
�سحايا �رتكبت بحقهن �أخطاء فاح�سة وكبيرة من قبل بع�ص �سي�خ �لفت�ى، وهّن في �لحقيقة 
بحاجة �إلى عناية نف�سية حتى يخرجن من �لأزمة �ل�سعبة �لتي يع�سن فيها. على �سعيد �آخر 
ينبغي �أن نترك ور�ءنا �نتماء�تنا �لحزبية و�ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لأيدي�ل�جية، و�أن يك�ن 
�لن�سف  وملهمة  ومربية  �لمجتمع  ن�سف  تمثل  �لتي  �لمر�أة  هذه  ن��سل  كيف  �أعيننا  ن�سب 

�لآخر، كيف ت�سبح هي �لأ�سا�ص في �سنع �لقر�ر �لعالمي و�لإقليمي و�لمحلي.

ليلى الخفاجي)35(، �لعر�ق:
بد�ية فيما يخ�ص �لمد�خالت �لتي تقدمت بها �لم�ساركات و�لم�ساركين في �أعمال هذ� 
�لم�ؤتمر، فكما ذكرت �لزميلة نجاة �أب� بكر، كنت �أود �أن ��ستمع لمد�خالت �لأخ��ت �أكثر مما 
��ستمع لمد�خالت �لأخ�ة �لرجال. فقد تنبهت لم�ساألة، وهي �أن ث�ر�ت �لربيع �لعربي كانت 
تحتاجه  ولِما  �لعربية،  للمر�أة  مكت�سبات  وتحقيق  وتح�لت،  تغير�ت  باإحد�ث  وحبلى  و�عدة 

ب�سكل عام. 

و�أنا �أوؤيد ما ذهب �إليه �لأخ �لذي قال نحن م�ساركات في »�لُغرم..ل في �لُغنم«، هذ� 
بالفعل هي حال �لمر�أة �لعربية، وهذه هي �لحقيقة. فنحن في �لعر�ق، وفي كل �لدول �لعربية، 
�أن تك�ن �لمر�أة مت��جدة في حلقات �سنع �لقر�ر،  �إلى  كنا نتطلع بعد ث�ر�ت �لربيع �لعربي 
ول تكتفي باأن تك�ن فقط م�ساركة في ث�ر�ت �لربيع �لعربي، و�أعتقد �أن �لربيع �لعربي �بتد�أ 

ن�س�يًا. 

كذلك، فاإّن �لربيع �لعر�قي �بتد�أ قبل �لربيع �لعربي بفترة ط�يلة، �س��ء �أكان في �لعام 
1991، عندما بد�أت �لنتفا�سات �ل�سعبية �لعر�قية على �لنظام �لبائد، �أو بعد ذلك، بالن�سبة 
للمجل�ص �لأعلى �لإ�سالمي �لعر�قي. ويمكن �لق�ل �إن �لربيع �لعر�قي �بتد�أ في �لعام 2002، 
عندما لم يكن هناك تد�فع بين �لرجال في �لأحز�ب. ففي ذلك �لعام عقد م�ؤتمر للمعار�سة 
�لأعلى  �لمجل�ص  وحر�ص  �لعر�ق،  في  �لقادم  �ل�سيا�سي  �لنظام  طبيعة  لتحديد  �لعر�قية 
�لإ�سالمي �لعر�قي على تمثيل �لمر�أة بمقعدين. وكانت �لمقاعد �لمخ�س�سة لأي حزب في 
�لم�ؤتمر يتناف�ص عليها �لرجال ولي�ص �لن�ساء. وكان هناك حر�ص من قبل م�ؤ�س�ص �لمجل�ص 
�لأعلى »�سهيد �لمحر�ب« �ل�سيد باقر �لحكيم على ح�س�ر �مر�أتين في �لم�ؤتمر، وكانت هذه 

عالمة فارقة في �ل�سل�ك �ل�سيا�سي للمجل�ص �لأعلى ��ستقطبت �نتباه كافة و�سائل �لإعالم. 

)35( ع�س�ة جمل�ص �لن��ب �لعر�قي، وع�س�ة �ملكتب �ل�سيا�سي للمجل�ص �لأعلى �لإ�سالمي �لعر�قي.
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كان هناك ح�س�ر  �لديمقر�طي،  �لتح�ل  �لعر�ق مرحلة  ودخ�ل  �لنظام  �سق�ط  وبعد 
كبير للمر�أة �لعر�قية. و�سحيح �أنه ل بد من �إجر�ء�ت محددة ل�سمان ح�س�ر �لمر�أة في كافة 
�لمجال�ص �لتمثيلية في �لبالد من خالل �لك�تا �لن�سائية. وفي �لحقيقة، فقد �أ�سهمت �لك�تا 
�سنع  في حلقات  ن�ساء  وج�د  دون  لكن   ،%  25 بن�سبة  �لعر�قي  �لبرلمان  في  �لمر�أة  بت��جد 
�لقر�ر، وهذ� ل يكفي لكي تح�سل �لمر�أة على حق�ق مت�ساوية مع �لرجل. ونحن كن�ساء ندفع 
باتجاه �حتالل �لمر�أة منا�سب في �لمجال�ص �لت�سريعية و�لتنفيذية، كما �أ�سير �إلى ذلك في 
بع�ص �لمد�خالت، ويجب �أن ندفع بالمر�أة لأن تك�ن فاعلة، من خالل �لح�س�ر �لن�س�ي في 

حلقات �سنع �لقر�ر، وفي كل �لم�ؤ�س�سات �لد�ست�رية و�لت�سكيالت �لحك�مية. 

اأميرة ملك)36(، �س�ريا:    
��سمح�� لي �أن �أق�ص عليكم »ق�سة �سغيرة«. فقد خ�ست �لنتخابات وكان لي من �لعمر 
�لرجال مقابل  �أي منذ �سنتين، وكان هناك نح� �ستين مر�سحًا من  خم�سة وع�سرون عامًا، 
خم�ص مر�سحات من �لن�ساء. لقد كنت و�حدة من ه�ؤلء �لن�س�ة �لخم�ص. كنت �أخرج و�أق�ل 
للنا�ص �أريد ن�ساء �أخريات يتر�سحن معي لأن خم�ص ن�ساء ل يكفي، ويجب �أن نك�ن نحن �لن�س�ة 
�أكثر من ذلك، فلماذ� يتر�سح �ست�ن من �لرجال، بينما ل ي�جد �س�ى خم�ص مر�سحات فقط؟ 

وفي �لحقيقة، لم �أجد ن�س�ة يردن �لتر�سح. 
�أول مرة  �إلى نائبة رئي�ص مجل�ص �لمدينة، وهذه  لقد نجحُت في �لنتخابات، وو�سلُت 
ت�سل بنت في عمري، ب�سن خم�سة وع�سرين �سنة �إلى من�سب كهذ�. وما زلت �أعمل و��ستغل في 
هذ� �لطريق، وما زلت في من�سبي. �أما �لغاية من هذه �لق�سة �لتي �سردتها، فهي �أنني �أريد 
�أن �أق�ل �إنه قبل �أن نفكر ب�سيء ��سمه �أنظمة ود�ساتير، وقبل �أن نبحث ما �إذ� كانت �لق��نين 
ت�سمح لنا بالتر�سح �أم ل لهذ� �لمن�سب �أو ذ�ك بك�تا �أم بدون ك�تا، علينا �أن ننظر �إلى و�قع 
�لن�ساء �أنف�سهن. فهل نحن م�ستعد�ت لخ��ص �لنتخابات �أم ل؟ هل نمتلك ثقافة �لم�ساركة؟ 
هل ت�سمح لنا �لبيئة �لمنزلية بالخروج و�لعمل و�لتر�سح؟ �إلى �أي مدى ت�سجع بيئتنا �لن�س�ة 
على �لنخر�ط في �لحياة �ل�سيا�سية؟ كم من �لن�ساء يعرفن ما هي »�سيد�و«؟ كم من �لن�ساء 
قر�أن »�سيد�و«؟ �أكيد هي ن�سبة قليلة جدً�، لهذ� �أق�ل نحن قبل �أن نطالب بق��نين وتعديالت 
وما �سابه، دع�نا نبد�أ بالتغيير من �لقاعدة قبل ذلك، من �لبيت، من �لبيئة، من �لتربية لعمل 

�سيئًا له عالقة بالثقافة.

)36( تيار بناء �لدولة �ل�س�رية.
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هبة يا�سين)37(، م�سر:
�لإ�سالم �ل�سيا�سي ه� في �لأ�سل �إقحام �لدين �أو ��ستخد�مه في �لم���سيع �ل�سيا�سية. 
�لذين  �لفكرة،  هذه  �سّ�ه  وربما  و�ل�سيا�سيين،  �ل�سيا�سة  من  و�أنزه  �أكبر  �لأديان  �أن  �أعتقد 
قالتها  كلمة  مع  ب�سدة  و�أختلف  �ل�سيا�سية.  �أغر��سهم  لخدمة  وط�ع�ه  �لإ�سالم  ��ستخدم�� 
�لأخت من �لمغرب، باأن �لإ�سالم �ل�سيا�سي يمّكن �لن�ساء من �ل��س�ل �إلى �أعلى �لمنا�سب و�إلى 
حق�قها �لم�سروعة مع �لرجل، وي�سهم في تحقيق مكت�سبات كبيرة لها، فتجربتنا مع �لإ�سالم 
�ل�سيا�سي في م�سر تق�ل غير ذلك. فحركات �لإ�سالم �ل�سيا�سي تمّكن �لن�ساء �لل��تي ينتمين 
تنظيميًا �إليها فقط، ول تمّكن �لن�ساء �لم�سريات ب�سكل عام من تب�ء �أية منا�سب، مهما كانت 
كفاءتهن �لعلمية �أو �ل�سيا�سية �أو تجربتهن في �لمجال �لقت�سادي �أو �لجتماعي، �أي �أن هذه 
�لحركات �لإ�سالمية تمّكن فقط �لن�ساء �لل��تي يعملن معها، ولقد �سّكلُت وجهة �لنظر هذه 

بناء على �لتجربة �لم�سرية �إبان حكم �لرئي�ص مر�سي. 

د. �سامح فوزي)38(: م�سر:
�إن من �لخطاأ �أن نت�س�ر �أن حق�ق �لمر�أة تخ�ص �لمر�أة فقط، بل هي تخ�ص �لمجتمع 
عن  �لرجال  من  مد�فع�ن  وهناك  �ل�س��ء،  على  �لمر�أة  تخ�ص  كما  �لرجل  تخ�ص  �أي  ككل، 
حق�ق �لمر�أة �أكثر بكثير مما تطالب به �لن�ساء. وهذ� ما نلم�سه حتى عندما نتحدث عن حق�ق 
�لم�سيحيين، فهناك من �لم�سلمين من يتحدث عن حق�ق �لم�سيحيين ويد�فع عنها �أف�سل من 

�لم�سيحيين �أنف�سهم. هذه هي �لمالحظة �لأولى.

�لمالحظة �لثانية، هي �أن �لمر�أة لي�ست وظيفة، و�لمر�أة لي�ست فقط هي �لتي تطالب 
�إلى �لجحيم. و�ساأذكر بع�ص هذه  �إن �لمر�أة، بخطاباتها، قد تذهب بحق�قها  بحق�قها، بل 
في  �لمبادر�ت  بع�ص  �أخذ  عندما  �ل�سريف  فالأزهر  ذلك.  على  و�لأمثلة  و�لبر�هين  �لدلئل 
م�سر لي�سع مجم�عة من �ل�ثائق لتنظيم �لفكر و�لممار�سة بعد �لث�رة �ل�سبابية في م�سر، 
وكنت م�ساركًا في هذه �ل�ثائق، و�سع �ل�ثيقة �لكبرى �لتي �حتلت م�ساحة كبيرة في �لتفكير 
�أتى على وثيقة �لمر�أة، ماذ� حدث؟ هذه  �أخرى، حتى  2011، ثم و�سع وثيقة  18 ي�ني�  في 

)37( �لناطقة �لإعالمية با�سم �لتيار �ل�سعبي �مل�سري، وقيادية يف حزب �لكر�مة.
)38( كاتب وباحث �أكادميي، مدير مركز در��سات �لتنمية مبكتبة �لإ�سكندرية، ع�س� جمل�ص �ل�س�رى �مل�ستقيل 

عن �لتيار �ملدين.
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لأن  �لن�ر  تَر  لم  �أ�سف  بكل  لكنها  ب�ساأنها،  مد�ولت  وجرت  بالمنا�سبة،  �لن�ر  تَر  لم  �ل�ثيقة 
بع�سًا ممن جئَن من ممثالت �لتيار �لإ�سالمي، تحدثن عن �لتكاف�ؤ بين �لرجل و�لمر�أة، ولي�ص 
عن �لم�ساو�ة بين �لرجل و�لمر�أة، ودخلَن في م�ساجالت ط�يلة وم�سنية. فكان �لرجال هم 
من تحدث�� عن حق�ق �لمر�أة وم�ساو�تها بالرجل، و�أنا كنت م�ساركًا و�ساهد عيان على ذلك. 

بالطبع كانت هنالك �سيد�ت د�فعن عن حق�قهن. �أنا �أتحدث عن هذ� �لم��س�ع. 

نف�سها  �لمر�أة  تتحمل  �أل  و�لحق�ق،  �لمر�أة  عن  نتحدث  عندما  �لأخيرة،  �لمالحظة 
جزءً� من �لم�س�ؤولية، �أو يقع �لل�م عليها؟ بمعنى عندما تن�سئ �لمر�أُة �لعربية �أولدها، وهذ� 
�أو �سريحة محددة من  ما �أر�ه لدى �لمر�أة �لم�سرية من مختلف �لطبقات ولي�ص من طبقة 
�لن�ساء، فاإنها تن�سئ �أولدها �لذك�ر على �ل�سم� و�لتعالي وعلى �ل�سلطة �لذك�رية. بهذ� تك�ن 
�لمر�أة، في هذه �لحالة �سحية وجالدً� في �آن، فهي تمجد �لحالة �لذك�رية د�خل �لمجتمع 

عندما تف�سل �ل�لد على �لبنت.
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البابالأول
المراأةوالم�ساركةال�سيا�سيةقبلالربيعالعربيوبعده

اأدار الحوار: عريب الرنتاوي

موا�سيع الحوار:
و�قع �لمر�أة �لعربية وم�ساركتها �ل�سيا�سية قبل ث�ر�ت �لربيع �لعربي و�أثنائها وبعدها، و�لدور 
�سبل  ودر��سة  و�سعفها،  ق�تها  عنا�سر  و��ستعر��ص  �لن�سائية،  �لحركات  به  ��سطلعت  �لذي 
تن�سيطها وتفعيلها، و�إمكانية قيام تحالفات و�سبكات بين �لحركات �لن�سائية وق�ى �لإ�سالح 
و�لتغيير �لمدنية على �لم�ست�ى �ل�طني، في كل دولة، وعلى �لم�ست�ى �لإقليمي �لعابر للحدود.

الف�سل الثاني: بلدان: العراق، الجزائر، �سوريا، لبنان، فل�سطين، ال�سودان
جميل( �أ�سماء  )د.  �لعر�ق  في  للمر�أة  �ل�سيا�سي  �لإق�ساء  • تاريخ 

�سبيرة(  )فاطمة  �ل�سيا�سية  و�لم�ساركة  �لجز�ئرية  • �لمر�أة 
�لم�سرية بين مّد وجزر )د. فادية مغيث( للمر�أة  �ل�سيا�سية  • �لم�ساركة 

�ل�سيا�سية )ر�سيدة �لطاهري(  و�لم�ساركة  �لمغربية  • �لمر�أة 
�لفا�سي(  )هت�ن  �لعرب  وربيع  �ل�سع�دية  • �لمر�أة 

�لعربية و�لم�ساركة �ل�سيا�سية )كارولين �سليبي( • �لمر�أة 
طنب�ر(  )رجاء  �ل�س�رية  �لمر�أة  • و�قع 

• و�قع �لمر�أة �ل�س�د�نية )عائ�سة عبد �لكريم( 
�لفل�سطينية )ريما نّز�ل(  للمر�أة  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  • تط�ر 

�للبنانية )ندى �لنا�سف(  �لمر�أة  تمكين  في  �لب�سرية  �لم��رد  • دور 
• نقا�س عام: د. فلك �لجمعاني، د. ناديا �ل�سرقاوي، �إملي نفاع، ب�حف�ص روميلة، عائ�سة 
زهيـــــــرة  عمر�ن،  �آ�ســــيا  عرو�ص،  �لزبيــــــــــــر  د.  عالني،  �أعلية  د.  �لغر�غير،  �آمنة  �لبلق، 

كمال، د. عيدة �لمطلق، �سفاء عابد، كريمة �لج��ري، بهيجة طر�د، �ل�سيخ فريد�لباجي.
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المراأةالعراقيةوالم�ساركةال�سيا�سية

د. اأ�سماء جميل)1(، �لعر�ق

بد�ية، �أوّد �أن �أقدم لمحة �سريعة عن تاريخ �لإق�ساء �ل�سيا�سي للمر�أة في �لعر�ق، فحتى 
نهاية خم�سينيات �لقرن �لما�سي، �لحقيقة لم يكن هناك �أي ح�س�ر �أو م�ساركة ر�سمية للمر�أة 
�لأحز�ب  د�خل  �ل���سح  �ل�سيا�سي  ن�ساطها  �لرغم من  �لعر�قية، على  �ل�سيا�سية  �لحياة  في 
�لتي كانت ت��سف باأنها �أحز�ب تقدمية. وكانت �لد�ساتير �لتي �أقرت منذ �ل�ستقالل تح�سر 

عمليات �لتر�سح و�لنتخاب في �لذك�ر فقط ممن �أتّم�� ع�سرين �سنة من �لعمر. 

في �لعام 1958، ح�سلت �لمر�أة على حق�قها �ل�سيا�سية �لم�ساوية للرجل في �لد�ست�ر، 
و�أعطيت بع�سًا من حق�قها، لكن في و�قع �لأمر لم تكن هنالك حياة �سيا�سية �أو حياة برلمانية 
�أو �نتخابات. وبعد �نقالب تم�ز 1958، وبد�ية �لجمه�رية في �لعر�ق، ُعينت �أول وزيرة، هي 
ُتلَغ  د. نزيهة �لدليمي �لتي �أنيطت بها حينها وز�رة �لبلديات. ولكن برغم هذ� �لتعيين، لم 
حالة �لإق�ساء �ل�سيا�سي �لتي عانت منها �لمر�أة �لعر�قية في تلك �لفترة. فعلى �سبيل �لمثال، 
لم تكن هنالك د�خل �أهم حزب �آنذ�ك، �لحزب �ل�سي�عي �لعر�قي، �أي �سيدة �سمن قياد�ت 
�ل�سف �لأول، وبقي �ل��سع على حاله د�خل هذ� �لحزب حتى �لعام 1965، حيث �سغلت �مر�أة 
تقدمي  باأنه  �لحزب  هذ�  و�سف  برغم  هذ�   .1967 �لعام  حتى  �لمن�سب  هذ�  و�حدة  لمرة 

ويعنى بحق�ق �لمر�أة، وي�ساويها مع �لرجل.

�ل�ستينيات  نهاية  مع  ملح�ظًا  تط�رً�  بعد  فيما  �سهد  �لعر�ق  في  �لمر�أة  و�سع  �أن  غير 
و�ل�سبعينيات من �لقرن �لما�سي، على كافة �لأ�سعدة، وفي كافة �لم��قع و�لمنا�سب تقريبًا. 
�إل �أن م�ساركة �لمر�أة في �لحياة �ل�سيا�سية على �لم�ست�ى �لر�سمي بقيت خالية من �أي منا�سب 
لحزب  �لق�مية  �أو  �لقطرية  �لقيادة  �أع�ساء  ت�سكيلة  في  �مر�أة  �أي  تظهر  ولم  تذكر.  قيادية 
�لبعث �لعربي �ل�ستر�كي، منذ �أن �أخذت قياد�ته تت�سكل في �لعام 1954 وحتى �لعام 1999.

)1( �أ�ستاذة علم �لجتماع، جامعة بغد�د.
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�أول دخ�ل للمر�أة �لعر�قية للبرلمان �لعر�قي )�لجمعية �ل�طنية( ه� في �لعام  وكان 
تمثل  �لن�سبة  وكانت هذه   ،%  6.4 بن�سبة  مقعدً�  �ستة ع�سر  فيه  �لن�ساء  �سغلت  1980، حيث 
�لعر�قية. وت�ساعدت  للمر�أة  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  �ل�قت على �سعيد  �إنجازً� كبيرً� في ذلك 
و�نخف�ست  عادت  �أنها  �إل  �لم�ساركة،  هذه  تلت  �لتي  و�لمجال�ص  �لجمعيات  في  �لن�سبة  هذه 
ن�سبتها في ت�سعينيات �لقرن �لما�سي لت�سل �إلى 7.6 %. وتر�فق هذ� �لنخفا�ص مع تر�جع 
�لمر�أة ب�سكل عام في كافة �لمجالت. ولعل �أحد �أهم �أ�سباب هذ� �لتر�جع �لذي �سهده و�قع 
�لمر�أة بما فيه على �سعيد �لم�ساركة �ل�سيا�سية، ه� تبني �لنظام �ل�سابق لمنظ�متين تقليديتين 
�لتي  �لع�سائرية  بالمنظ�مة  تمثلتا  �لمر�أة،  �تجاه  وق��نينه  �سيا�ساته  وجهت  محافظتين،  �أو 
عمد �إلى �إحيائها، و�لمنظ�مة �لدينية �لتي تبناها تحت ما ي�سمى »بالحملة �لإيمانية«، و�أنا 

�أذكرهما �لآن لأن هاتين �لمنظ�متين �أثرتا على �لم�ساركة �ل�سيا�سية.

بعد �لتح�لت �لتي �سهدها �لعر�ق في �لعام 2003، و�سق�ط �لنظام و�نهياره، حدثت 
 2003 �ل�سيا�سية للمر�أة �لعر�قية. فقد �سهد �لعر�ق بعد �لعام  �أي�سًا تح�لت في �لم�ساركة 
تقريبًا �أربع عمليات �نتخابية برلمانية، وثالث عمليات �نتخابية لمجال�ص �لمحافظات. وكان 
و�سفت  �لتي  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  ه�  بالطبع،  عنها  وتمخ�ص  �لنتخابات  هذه  ميز  ما  �أهم 
باأنها �لأهم في �لمنطقة للمر�أة في �لعر�ق �س��ء على م�ست�ى �لت�س�يت و�لتر�سح لالنتخابات 
�أو على م�ست�ى �لتمثيل. لكن تجربة �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة في �لعر�ق بعد �لعام 2003، 
تميزت ببع�ص �لمالمح �لأ�سا�سية، من وجهة نظري على �لأقل، �أهمها �أنه لم يكن �أمام �لمر�أة 
�أية فر�سة للدخ�ل و�لم�ساركة في �لحياة �ل�سيا�سية، في ظل هيمنة �لق�ى و�لأحز�ب و�لتيار�ت 
�لتقليدية �لتي كانت هيمنة تامة تقريبًا، ل�ل نظام �لك�تا �لن�سائية �لذي ورد وُثّبت في قان�ن 
�إد�رة �لدولة �لذي �سمي »قان�ن بريمر« )�أول حاكم �أمريكي للعر�ق في �أعقاب �سق�ط نظام 
�سد�م ح�سين(، �إذ ل�ل هذه �لك�تا �لن�سائية لما ر�أينا �أي م�ساركة حقيقية للمر�أة في �لحياة 

�ل�سيا�سية �لعر�قية. 

�إذً� كانت هناك �إر�دة �أمريكية، مدع�مة بن�ساط حركة ن�سائية عر�قية، ولي�ص �لعك�ص. 
�سيا�سية  م�ساركة  �أي  �أو  �أ�س��ت  �أي  تحقق  �أن  �لعر�قية  �لمر�أة  ت�ستطع  لم  ذلك،  على  وبناء 
ل�ل هذه �لك�تا �لن�سائية، بدليل �أنه في �نتخابات مجال�ص �لمحافظات �لتي جرت في �لعام 
2009، فازت ثالث ن�ساء فقط تناف�سيًا مع �لرجال من بين مائة وع�سر ن�ساء تر�سحن لت�لي 
�لإد�رة  لهن  خ�س�ستها  �لتي  �لك�تا  �إطار  خارج  من  �لمحافظات،  مجال�ص  د�خل  منا�سب 

�لأمريكية للعر�ق. 



79

�ل�سيا�سية  بالم�ساركة  يتعلق  فيما  �لعر�قية  �لتجربة  بها  تميزت  �لتي  �لمالمح  ومن 
للمر�أة، ه� �أن �لآلية �لتي �عتمدت ل�سمان �لم�ساركة �لفعلية للمر�أة في �لعملية �ل�سيا�سية، قد 
�أفرزت م�ساكل �أثرت على �أد�ء �لمر�أة في �لمجال �ل�سيا�سي، وكانت �لآلية على �لنح� �لآتي: 
فقد ن�ص �لد�ست�ر وقان�ن �لنتخاب �لعر�قيين على تخ�سي�ص ن�سبة ل تقل عن 
25 % من مقاعد �لبرلمان للن�ساء، وت�سمن هذ� �لن�ص �آلية تنفيذ ت�سترط عدم قب�ل �لقائمة 
�لمر�سحة للحزب �ل�سيا�سي ما لم تت�سمن ن�سبة محددة من �لمر�سحات، بحيث تك�ن هناك 
د�ئمًا �مر�أة على �لأقل في �لم�قع �لثالث وم�ساعفاتها وهكذ� حتى نهاية �لقائمة، حتى تتحقق 

ن�سبة 25 % للم�ساركة �لن�سائية كما ن�ص عليها �لد�ست�ر وقان�ن �لنتخاب. 

�لق�ى  كافة  وعلى  �لأحز�ب  على  فر�ص  قد  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  قان�ن  يك�ن  بهذ� 
ق��ئمها  قب�ل  للبرلمان، عدم  �أع�سائها  من  لتر�سيح عدد  تتقدم  �لتي  �لدينية  �أو  �ل�سيا�سية 
�إن لم تتمثل فيها �لمر�أة بثلث �لقائمة �لنتخابية تقريبًا. هذه �لآلية  �لمر�سحة لالنتخابات 
للمر�أة.  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  على  �ل�سلبية  �نعكا�ساتها  لها  وكان  جدً�،  كثيرة  م�ساكل  ولدت 
على  وبالتالي  �لنتخابية،  �لق��ئم  على  وبالإجبار  فر�سًا  ُفر�ست  �لحالة،  هذه  في  فالمر�أة 
�لأحز�ب و�لق�ى �ل�سيا�سية �لعر�قية، ولم تدخل �لمر�أة �لحياة �ل�سيا�سية وت�سل �إلى �لبرلمان 
�أو نخبة ن�سائية ن�سطة، فاعلة وقادرة على �إحد�ث �سغط على  نتيجة لجه�د حركة ن�سائية، 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية، �أو نتيجة لإدر�ك �لأحز�ب باأهمية �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة في �لحياة 
�ل�سيا�سية، �أو �عتر�فًا بدورها �لفعال و�لن�سط في �لحياة �ل�سيا�سية �أو �لمجتمعية �أو في �لحياة 

�لقت�سادية. 

ونتج عن هذه �لآلية، �أنه تم �ختيار ن�ساء للق��ئم �لنتخابية على �أ�سا�ص �لقر�بة، حيث 
�أن معظم �لن�ساء �لل��تي دخلن �إلى �لبرلمان �أو ت�لين منا�سب قيادية، كان عامل �لقر�بة ه� 
�لعامل �لمحدد لختيار ه�ؤلء �لن�س�ة، ولي�ص عامل �لكفاءة و�لن�ساط �ل�سيا�سي و�لمجتمعي �أو 
�لفكري �أو �لثقافي للمر�أة. وبالتالي خ�سعت �لمر�أة ب�سكل �أو باآخر لمنظمي �لق��ئم �لنتخابية 
لالأحز�ب �ل�سيا�سية، في غياب نخبة ن�سائية �سيا�سية كف�ءة، هذ� من جهة، ومن جهة �أخرى 
مت��جدة  �لن�سائية  �لنخبة  هذه  مثل  تك�ن  �أن  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  هذه  م�سلحة  من  لي�ص 
وحا�سرة في �لبرلمان، فكل ما تحتاجه هذه �لأحز�ب ه� ن�ساء ل يعار�سن ما يطلبه �لحزب 

منهن فقط. 
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�لإ�سالم  �أن  ه�  �لعر�قية،  �لتجربة  بها  تميزت  �لتي  �لأخرى  �لأ�سا�سية  �لمالمح  ومن 
�ل�سيا�سي كان له دور فاعل في �سع�د �لمر�أة �إلى �لبرلمان وم�ساركتها في �لحياة �ل�سيا�سية، 
�إذ تمخ�ص عن ف�ز �لإ�سالم �ل�سيا�سي، �ل�سيعي تحديدً�، بغالبية �لمقاعد �لبرلمانية، �سع�د 
�أكبر كتلة برلمانية �سهدها تاريخ �لعر�ق �لحديث، وهي �لكتلة �لإ�سالمية �ل�سيعية. وبالطبع 
ه�  �لنتخاب  قان�ن  لأن  ومجبرة  �لمر�أة  لم�ساركة  م�سطرة  كانت  �لإ�سالمية  �لأحز�ب  فاإن 
من �أجبر �لأحز�ب على مختلف م�ساربها �أن يك�ن ح��لي ثلث مر�سحيها وق��ئمها على �لأقل 
من �لن�ساء بما يكفل ف�ز �لن�ساء بما ل يقل عن 25 % من �لمقاعد. وقد تميز �سعي �لأحز�ب 
لإ�سر�ك �لن�ساء بملمحين �أ�سا�سيين: �لأول، ه� عدم وج�د �أجندة �سيا�سية لتغيير و�قع �لمر�أة 
عدم  وثانيًا،  �لحر.  �لتناف�ص  عبر  لها  و�لت�س�يت  لقب�لها  �لعر�قي  �لمجتمع  ولتهيئة  فعليًا، 
�ل�سيا�سية. وهذ� ما عك�ص  �لحياة  �لن�سائية في  �لم�ساركة  �لعر�قية لأهمية  �لأحز�ب  �إدر�ك 
نف�سه في �ل�سكاوى �لمتكررة من �لن�ساء �لل��تي ُته�سم حق�قهن ي�ميًا من قبل �لرجال في 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية نف�سها، كما �نعك�ص في �لمر�كز �لدنيا �لتي تحتلها �لمر�أة �لعر�قية في 
كيانات هذه �لأحز�ب، وفي عملية �لإق�ساء و�لتهمي�ص �لتي تعاني منه �لمر�أة �لمنتمية لهذه 

�لأحز�ب، وهذ� ما نلم�سه في كثير من خطابات ه�ؤلء �لن�ساء �لمنتميات لالأحز�ب. 

كل هذه �لأم�ر �نعك�ست على �لأد�ء �لبرلماني للمر�أة �لنائبة. وقد تميز �لأد�ء �لبرلماني 
�سبيل  على  �ل�سيا�سي  و�لعمل  �ل�سيا�سية  �لثقافة  م�ست�ى  فعلى  بال�سعف.  عام  ب�سكل  للمر�أة 
�لمثال، كان هناك �سعف و��سح في �أد�ء �لمر�أة �لعر�قية في هذ� �لتجاه، و�ل�سبب �أن �لمر�أة 
�أي�سًا، كنتيجة لآلية تر�سيح  كانت خا�سعة لالإمالء�ت �لحزبية، وتميزت بالنغالق �لحزبي 
عددً�  ��ستعر�ص  �أن  ب�دي  كان  لقد  �لبرلمان.  �إلى  خاللها  من  �سعدن  و�لتي  �لن�س�ة،  ه�ؤلء 
من �لظ��هر �لتي ر�فقت �لتجربة �لعر�قية، لكن �ل�قت لم يعد ي�سمح، لذ� �س�ف �أمر عليها 
�لهتمام  بقلة  تمثل  �لذي  �لعر�قية  للمر�أة  �لبرلماني  �لأد�ء  �سعف  �إلى  فبالإ�سافة  �سريعًا. 
بق�سايا �ل�ساأن �لعام، رغم �أن مح�ر �هتمامهن ه� ق�سايا �لمر�أة، لكن غالبية �لنائبات لم 

يكّن ن�س�يات.
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�أي�سًا هنالك ظاهرة نمت مع م�ساركة �لمر�أة، وهي ظاهرة �لتنميط �لجن�سي للمهن، 
و�أق�سد في م��قع �سنع �لقر�ر. ولدي �أرقام ت�سير للتح�ل �لحا�سل في �لم�ساركة �ل�سيا�سية 
للمر�أة في م��قع �سنع �لقر�ر، فقد ت�لت �لمر�أة منا�سب، لكن ما ح�سل ه� �أن �لن�ساء ُح�سرن 
في مهن د�خل م��قع �سنع �لقر�ر، لنقل �إن ن�سفها مهن هام�سية، ويحل� للبع�ص �أن ي�سميها 
�لمر�أة وز�رة غير مهمة وغير �سيادية، وعندما دخلت �لق�ساء لأول  �لناعمة. وت�لت  �لمهن 
�أن كان محظ�رً� عليها ت�لي منا�سب ق�سائية، كانت كل �لن�ساء �لقا�سيات كّتاب  مرة، بعد 
عدول، وكتاب �لعدول لي�ص من حقهم �أن يتخذو� قر�رً� في هذ� �لمجال. �إذ ل ي�جد قر�ر�ت 
يتخذنها. �إذً� �لمر�أة عندما ت�لت منا�سب في م��قع �تخاذ �لقر�ر، لم تمتلك �لقدرة �أو لم ُيتح 

لها، ولم يتم تمكينها من �تخاذ� �لقر�ر�ت بنف�سها.
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المراأةالجزائريةوالم�ساركةال�سيا�سية

 فاطمة �سبيرة)2(، �لجز�ئر
بد�ية، عند �لحديث عن ن�سالت �لمر�أة �لجز�ئرية، فهذه �لن�سالت تع�د حقيقة �إلى 
�لجز�ئرية منذ  �لث�رة  �لث�رة، وخالل  �لمقاومة قبل  للجز�ئر، من  �لفرن�سي  �ل�ستعمار  فترة 
�لعام 1954 وحتى �لعام 1962 عندما حققت �لجز�ئر ��ستقاللها. �أي �أن �لمر�أة �لجز�ئرية 
وقفت �إلى جانب �أخيها �لرجل، في مقاومة �ل�ستعمار، و��ستطاعت �أن ت��سل �س�تها �إلى �لعالم 

�أجمع من خالل �لم�ؤتمر�ت و�لملتقيات �لدولية. 
كل هذه �لن�سالت �لتي قامت بها �لمر�أة في حقبة ما قبل �ل�ستقالل، جعلت �لد�ست�ر 
حق  تقر  �أن  �ل�ستقالل،  عام   ،1962 عام  �أعقاب  في  �لجز�ئر  �أقرتها  �لتي  �لق��نين  وكافة 
�لم�ساو�ة بين �لمر�أة و�لرجل، ول فرق بينهما �س��ء في حق �لنتخاب �أو �لتر�سح. ومع هذ�، 
بقي دور �لمر�أة �لجز�ئرية في �لحقيقة مح�س�رً� في بع�ص �لم��قع، ولم ُتعَط دورً� كبيرً� في 
�لحياة �ل�سيا�سية �لجز�ئرية �أو تتقلد منا�سب رفيعة في �لدولة �لجز�ئرية، بما ي��زي دورها 

في �لث�رة �لجز�ئرية. 
�ل�سرعية �لنتخابية، كانت  1992 و�لنقالب على  وبعد ت�قيف �لم�سار �لنتخابي عام 
هناك ع�سرية �س�د�ء تكبدت فيها �لجز�ئر ك�طن ومجتمع �لكثير من �لمعاناة ذهب �سحيتها 
�أكثر من مائتي �ألف قتيل، و�لمئات من �لمفق�دين �لذين لم يتبين لهم �أي �أثر، وكانت هناك 
�نتهاكات �سارخة لحق�ق �لإن�سان �لجز�ئري بكل �لمقايي�ص، وكادت تنهار �أ�س�ص �لدولة، ل�ل 
م�ستهدفة  �لجز�ئرية  �لمر�أة  كانت  �لفترة،  تلك  وفي  �لجز�ئر.  �أبناء  من  �لمخل�سين  وج�د 
�أي�سًا، �إل �أنها قاومت و�سمدت و�سبرت على �لمعاناة، معاناة فقد�ن �لزوج و�لبن و�لأب و�لأخ. 
و�لق��ئم  �لهيئات  في  تمثيلها  �أن  �إل  للمر�أة،  �لنجاحات  هذه  كل  فرغم  �أ�سلفت،  وكما 
�آليات لت��سيع ح�س�ر �لمر�أة في كافة  �لنتخابية بقي �سئياًل جدً�، لذلك كان ل بد من خلق 
�لمجال�ص �لتمثيلية، فجاء �لتعديل �لمتعلق بالمادة )31( في �لد�ست�ر �لجز�ئري �لتي �أقرت 
ح�س�رً� و��سعًا للمر�أة في �لمجال�ص �لتمثيلية �لمنتخبة. و�أ�سبح يتعين على كل قائمة �نتخابية، 
من   %  30 ن�سبته  ما  ي�جد  �لحالي،  �لبرلمان  وفي  �لن�ساء.  من   %  30 ن�سبته  ما  تت�سمن  �أن 

)2( ع�س�ة يف جمل�ص �ل�سعب �ل�طني �جلز�ئري عن حزب جبهة �لق�ى �ل�سرت�كية.
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�لن�ساء ممثالت في مجل�ص �ل�سعب، �أي ما يعادل 143 نائبة من �لن�ساء من �أ�سل 462 نائبًا 
ونائبة هم عدد �أع�ساء �لبرلمان. 

من  �إيجابية  �آلية  يمثل  �لن�سائية،  بـالك�تا  يعرف  ما  �أو  �لح�س�ص  نظام  �إن  نق�ل  لهذ� 
�أجل دفع �لمر�أة للم�ساركة �ل�سيا�سية، و�لح�س�ر في كافة �لمجال�ص �لتمثيلية و�لبرلمانية، لكنه 
بالمقابل يطرح �إ�سكالية كبيرة، فه� قد �أجبر كل حزب �سيا�سي جز�ئري يتقدم لالنتخابات �أن 
ُي�سّمن قائمته �لنتخابية ما ن�سبته 30 % من �لمر�سحين ن�ساء، في ظل ظروف �ت�سمت بعزوف 
�لمر�أة �لجز�ئرية عن �لتر�سح لالنتخابات و�لم�ساركة في �لحياة �ل�سيا�سية، وب�ج�د عاد�ت 
وتقاليد وم�روثات بالية تمتد لعدة قرون من �لتهمي�ص �ل�سيا�سي، هذ� كله منعها من �ل�ل�ج 
�إلى هذ� �لعالم، وهذ� ما �سّبب لالأحز�ب �إ�سكالية في �أنها ل ت�ستطيع �أن ت�فر ب�سه�لة �أعد�دً� 
تبحث  �لأحز�ب  هذه  و�سارت  �لنتخابية،  ق��ئمها  على  ل��سعهن  �لكفاءة  ذ�ت  �لن�س�ة  من 
بالن�عية و�لكفاءة،  بالتالي عن ت�فير �لكم �لمطل�ب من �لمر�سحات، دون �لهتمام �لكافي 
رغم وج�د كفاء�ت ن�سائية جز�ئرية تتمتع بالقدرة ولديهن �لم�ؤهل لل�ل�ج في �لعمل �ل�سيا�سي 
�لعام، �إل �أن عزوف �لن�ساء في �لحقيقة �أدى �إلى هذه �لإ�سكالية �لتي تعاني منها �لأحز�ب �إلى 
�لي�م، وهذ� ما طرح م�سكلة حقيقية في �لبرلمان تتمثل ب�ج�د ن�ساء ل عالقة لهن بال�سيا�سة، 
ولي�ص لديهن �لكفاءة �ل�سيا�سية، و�إن كن يتمتعن �أحيانًا بم�ست�ى تعليمي جيد لكن من �لناحية 
�لعام. هذ� ف�ساًل عن  �ل�سيا�سي  �لعمل  �لن�ساء عن  �ل��سع مختلف، ب�سبب عزوف  �ل�سيا�سية 
عزوف �لرجال عن �لعمل �ل�سيا�سي �أي�سًا، لأنه عندما تك�ن �لدولة غير ديمقر�طية، ل ي�جد 

ت�سجيع للعمل �ل�سيا�سي، بل تتفيه وتبخي�ص للعمل �ل�سيا�سي �س��ء للمر�أة �أو �لرجل.
�إنما معركة �لمر�أة  �أن �لمعركة في �لجز�ئر لي�ست معركة �لمر�أة فقط،   ونحن نعتقد 
و�لرجل معًا من �أجل حرية �لختيار. فما د�م �أنه ل ي�جد للمر�أة �أو �لرجل حرية في �لختيار، 
�أجل بناء دولة  �إن �لمعركة �لر�هنة هي معركة م�ستركة بين �لرجل و�لمر�أة من  لذلك نق�ل 
ديمقر�طية، دولة �لقان�ن، ودولة �لم��طنة، ودولة �لم�ساو�ة في �لحق�ق بين �لرجل و�لمر�أة، 

ودولة �لعد�لة �لجتماعية، دولة تحترم حق�ق �لم��طن، وتحترم حق�ق �لإن�سان. 
وبما �أن هذه �لمعركة هي معركة م�ستركة بين �لرجل و�لمر�أة، �إذً� ل بد من تكاتف �لجه�د 
فيما بينهما من �أجل تحقيق هذ� �لهدف. حقيقة، ل �أ�ساطر زميلتي من �لجز�ئر �لر�أي في �أن 
ربيع �لجز�ئر كان في �لعام 1988، ل بل �أق�ل �إن �لربيع �لجز�ئري لم ياأِت بعد، لأن هذ� �لربيع 
�لذي نحلم به نريده تغيرً� �سلميًا، ول نريده تغيرً� عنفيًا، كما جرى في �لع�سرية �ل�س�د�ء، ونريد 
بناء �إجماع وطني و��سع ت�سارك فيه كافة �لأطياف و�لتيار�ت �ل�سيا�سية و�لفكرية و�لأيدي�ل�جية 
و�لثقافية �لجز�ئرية، ويت�جب �أن يك�ن فيما بين هذه �لق�ى، �إجماع على مبادئ تحمي �ل�طن 
�سيا�سي  �إليه كحزب  ن�سعى  ما  وهذ� حقيقة  و�جباته،  و�أد�ء  بحق�قه  �لتمتع  للم��طن  وت�سمن 

معار�ص في �لجز�ئر؛ �لإجماع و�لت��فق بين �لق�ى �ل�سيا�سية، و�لتغيير �ل�سلمي.
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الم�ساركةال�سيا�سيةللمراأةالم�سرية
بينمّدوجزر

د. فادية مغيث)3(، م�سر

�أرج� �لنتباه �إلى �أن ت�سديد �لمزيد من �لمعاول للمر�أة، عمل ل يليق �أبدً�. هذ� كالم 
�لمتحيزين وغير �لمن�سفين للمر�أة، هذ� من �لبديهيات. 

ثانيًا، �إن �نتز�ع �أو�ساع �لمر�أة وم�ساكلها وحتى م��قفها وما تدعيه عن نف�سها، �أرج� �أل 
يك�ن منتزعًا من �سياقه. فالبيئة �لم�سرية مر عليها �ل�سد�ن: �أوًل، �أثناء �لم�سروع �لنه�س�ي، 
�أطفال  ونحن  �آنذ�ك  ن�سمع  كنا  �إذ  �لم�سري،  لل�سعب  م�ستقبلي  م�سروع  هنالك  كان  عندما 
�أغنية للمطربة �سادية: »يا بنت بلدي، زعيمنا قال ق�مي وجاهدي وّيا �لرجال«، لم يقف �أحٌد 
في طريق �لمر�أة، لأنه كان هناك �سبه �أمر �سلط�ي ف�قي باأن �لمر�أة �سريكة للرجل في كل 
مر�حل بناء م�ستقبل م�سر، ثم تبعه �لنخب�ي�ن، وجميعنا كنا في �لمدن وفي �ل�سعيد نلتقي 

في �لمظاهر�ت وفي �لعمل �ل�سيا�سي. 

�أربع�ن عامًا جاءتنا بعد ذلك، �ألحقت بالمجتمع كل �أن��ع �لأمر��ص، حتى �أن م��س�ع 
�لمر�أة كان �إ�سكالية كبرى. وكان يلفت نظرنا مر�ص �زدو�جية �لمثقف �لنخب�ي �لم�سري. 
فمثلما ذكر �لأخ�ة و�لأخ��ت �لمتحدث�ن، حتى �لحزب �ل�سي�عي، لم يكن في هيئاته �لقيادية 
�أي �مر�أة، فقد كان �لمثقف في م�سر يهتف بحق�ق �لمر�أة وحقها في �لم�ساو�ة مع �لرجل، 
مر�ص  �لأمر  حقيقة  في  هذ�  وجدته.  جده  بمعايير  يربيها  �بنته،  يربي  �أو  يتزوج  وعندما 
هي  �لمر�أة  لي�ست  �إذً�  �لمر�أة.  �إليه  و�سلت  �لذي  �لتخلف  هذ�  عن  م�س�ؤول  وه�  �جتماعي، 

�لم�س�ؤولة وحدها عما تعانيه من ظلم و�إجحاف �لمجتمع لها. 

�أنا �أت�س�ر �أن �لإفقار �لمتعمد و�لتجهيل �لمتعمد للمر�أة، و�لأمية �لتي دفع بها �لنظام 
من  �لماليين  �أخرجت  �لحك�مية،  �لر�سمية  �لتعليم  منظ�مة  و�نهيار  �لفا�سد،  �ل�سيا�سي 

)3( باحثة �سيا�سية و�جتماعية.
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بحق�قها  �لأمي،  زوجة  �لمتعلمة،  تت�سدق  �أن  يج�ز  فهل  �لتعليم،  قطاع  من  م�سر  م��طني 
�لن�س�ية وما �إلى ذلك، ومن ثم ياأتي �إلى جانب �لإفقار و�لتجهيل �لمتعمد، وهذه كلها معاول 
�لمتطرف،  �لإ�سالمي  �لتيار  �ل�سيا�سية،  �لحياة  في  �لم�سرية  �لمر�أة  م�ساركة  على  ��ستدت 
وكاأن �لمر�أة �لم�سرية ينق�سها �أكثر مما هي فيه، هذ� �لمع�ل ليزيد �لطين بّلة، ويزيد من 
في  �لم�ساركة  �سياق  من  �لم�سرية  �لمر�أة  �أخرجت  كلها  �لمعاول  هذه  وتهمي�سها.  معاناتها 
�لعملية �ل�سيا�سية �لم�سرية، لهذ� �أنا �أعذرها و�آخذ بيدها و�أترفق بها و�أدين �لمجتمع. فكيف 
لهذ� �لمجتمع �أن ي�سل �إلى هذه �لق�س�ة، و�إلى هذ� �لعنف في �لتعامل مع �لمر�أة �لم�سرية 

كي يدفع بها �أن تقف �سد ذ�تها، و�أن تحارب ذ�تها وتحارب �إمكانياتها وتتجاهل قدر�تها؟ 

�أن �لمر�أة �لتي تحدث عنها د. �سامح ف�زي، هذه �لمر�أة تبّرر و�قعها، وتبّرر  �أت�س�ر 
وماء  �لكر�مة  وماء  �ل�جه  بماء  نف�سها،  عن  �لدفاع  معركة  من  و�لخروج  للرجل  ��ستكانتها 

�لعين.
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المراأةالمغربيةوالم�ساركةال�سيا�سية

ر�سيدة الطاهري)4(، �لمغرب

تجارب  على  لالطالع  �للقاء  هذ�  وح�سرنا  �لن�س�ية،  �لفعالية  هذه  في  �ساركنا  لقد 
�لآخرين و��ستخال�ص �لعبر و�لدرو�ص، وتبادل �لخبر�ت ح�ل �لممار�سات �لإيجابية في عملية 
لكي  مجتمعاتنا  في  و�أكبر  �أكثر  دمقرطة  �سمان  �أجل  ومن  و�لختالفات  �لخالفات  تدبير 
تتمتع فيها �لن�ساء بحق�قهن �لإن�سانية، وحق�قهن �لم�سروعة وبالذ�ت حقهن بالم�ساو�ة مع 
�لرجل في �لحق�ق و�ل��جبات، وفي �لم�ساركة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية، وفي بل�غ 

و�حتالل �لمنا�سب �لعليا في �لدولة و�لمجتمع، ومر�كز �سنع �لقر�ر و�تخاذه. 

بد�ية، �أريد �لق�ل �إن �لمفاهيم لها دور �أ�سا�سي. هناك �سرورة في مجتمعاتنا للحديث 
�لمر�أة، كاأننا نتحدث عن نم�ذج و�حد  �لمر�أة وعن حق�قها، ولكن عندما نتحدث عن  عن 
ينطبق على كل �لن�ساء في وطننا �لعربي، رغم �أن لدينا في �ل��قع �لعملي �لعديد من �لنماذج، 
فهناك �لمر�أة �لمثقفة، و�لباحثة، و�لإعالمية و�ل�سيا�سية، وهناك �لمر�أة �لفالحة �لب�سيطة، 

و�لمر�أة �لعاملة �لب�سيطة، و�لمر�أة �لتي ل تعمل في �ل�سيا�سة �أو �لأحز�ب �ل�سيا�سية. 

�إذً� �لبد�ية تبد�أ من �لمفاهيم، وحينما نتحدث عن �لمر�أة و�لم�ساو�ة و�لديمقر�طية 
�أننا نتحدث عن  �أن نعتبر  و�لمنا�سفة و�لحق�ق �لمكت�سبة وغير ذلك من هذه �لأم�ر، يجب 
�لن�ساء عامة، ولي�ص عن نم�ذج و�حد ينطبق على ه�ؤلء �لن�ساء. �أي يجب �لتحدث عن تعددية 
ن�سائية، لأن �لن�ساء ل�سن فئة و�حدة، و�إنما ينتمين لكل �لفئات �لمك�نة للمجتمعات �لعربية. 

نرمي  �أن  يمكن  هل  وه�  �لمرجعية،  �ل�رقة  طرحته  �لذي  لل�س�ؤ�ل  بالن�سبة  ثانيًا، 
باأيدي�ل�جياتنا خلفنا �أو ن�سعها جانبًا، �أو نتجاوزها لكي ن�سل �إلى ما يجمعنا، وبالذ�ت ح�ل 
�لم�ساركة  وفي  و�ل�سحة،  �لتعليم  في  وحقها  و�ل�سغل،  و�لم��طنة  �لم�ساو�ة  في  �لمر�أة  حق 
�ل�سيا�سية �لفاعلة مع �لرجل، وفي بل�غ �لهيئات �لقيادية �لعليا في �لدولة، وفي �حتالل �أرفع 

)4( نائبة يف �لربملان �ملغربي، ع�س�ة �ملكتب �ل�سيا�سي حلزب �لتقدم و�ل�سرت�كية.
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وه�ياتنا  وخلفياتنا  باأيدي�ل�جياتنا  نرمي  �أن  يمكن  ل  �إننا  حقيقة،  وهذه  �أق�ل،  �لمنا�سب، 
باإدعاء �متالك �لحقيقة �لمطلقة  �أو  بالدوغمائية، بالمطلق،  �أن نرمي  �ل�سيا�سية، بل يمكن 
و�لتميز عن غيرنا بامتالكها، لأن �لحقيقة متعددة، ول يمكن �أن يمتلكها �سخ�ص ما �أو حزب 
ما �أو �أن ي�سل �إليها بمفرده. ولئن �متلكنا هذه �لمقاربة، و�عتبرنا �أن �لحقيقة لي�ست و�حدة، 
�أو حزب يحلل من ز�ويته، فاإن ما ه� مطل�ب، ه� كيف نبحث جميعنا عن  و�أن كل �سخ�ص 
�لبدء بح��ر �سلمي لتالقي هذه �لمقاربات وهذه �لمنطلقات �لتي تعترف بالختالف مع �لآخر، 
حينذ�ك، يمكن �أن ن�سل �إلى ما يجمعنا و�أن نبني مع بع�سنا �لبع�ص تحالفاتنا و�أهد�فنا، و�أن 
ن�سل �إلى مفاهيم م�ستركة تمكننا من �لعمل معًا لتط�ير ما �تفقنا �أو ت��فقنا عليه، و�لبناء 
في  و�إنما جماعيًا  فرديًا،  �لعمل  يك�ن  ل  �أن  بهذ� يجب  �لجميع.  فيه  ويتعاون  م�ستركًا  يك�ن 

�سبيل تحقيق �لمكت�سبات و�لطم�حات �لتي تهدف �إليها �لمر�أة �لعربية.

�لم�ساألة �لثالثة، تتعلق بن�ساء �لمغرب فقط. هناك تجربة �أولى بهذ� �ل�سدد في �لحياة 
�لحك�مة  من  �أ�سا�سي  ومك�ن  جزء  �أمثله  �لذي  و�لحزب  ي�ساريًا،  حزبًا  �أمّثل  فاأنا  �لمغربية، 
�لئتالفية �لحاكمة في �لمغرب، و�لتي تتك�ن من حزب ذي مرجعية �إ�سالمية، و�أحز�ب �أخرى 
ذ�ت مرجعيات ليبر�لية وغيرها، وبالتالي، كان �لح��ر من �أجل ما ه� »بر�غماتي«، فنحن 
بما ه� حق�ق وما ه�  �أي  بما ه� حق�قي،  نت�سبث  �أيدي�ل�جياتنا ومرجعياتنا، ولكن  نغير  ل 
حريات، بمعنى �أن هناك خطًا �أحمر، ولكننا نتفق على ما ه� »بر�غماتي« فيما يتعلق بمحاربة 
وكر�مة  �ل�طنية  �لكر�مة  وحماية  �لثروة،  وت�زيع  �لجتماعية،  �لعد�لة  وتحقيق  �لف�ساد، 

�لإن�سان، و�لنه��ص بحق�ق �لم��طنين و�لم��طنات. 

لكن  �لمعارك،  كل  في  حا�سر�ت  �لن�ساء  �إن  �ل�سيا�سية؟  بالم�ساركة  نق�سده  �لذي  ما 
�لذي ينق�سها ه� ت��جدهن في مر�كز �سنع �لقر�ر، وفي تحمل �لم�س�ؤولية �ل�سيا�سية و�لتمثيل 
في �لهيئات �لقيادية �لعليا في �لدولة وفي �لأحز�ب �ل�سيا�سية، فقد جاءت ن�ساأتهن كنتيجة 
للتن�سئة �لتي يتلقاها �لمجتمع ككل. وبالتالي فاإن م�س�ؤولية �لتغيير تقع على �لإد�رة �ل�سيا�سية 
�لمجتمعي  �لتغيير  عمليات  ت�سهل  �لمر�أة  ب�ساأن  قر�ر�ت  �لعم�مية  �لإد�ر�ت  و�تخاذ  للدولة، 
لتعزيز دور �لمر�أة وتمكينها في �لمجتمع، بما في ذلك عدم �لتمييز في �لحق�ق بين �لمر�أة 

و�لرجل.
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المراأةال�سعوديةوربيعالعرب

هتون الفا�سي)5(، �ل�سع�دية

�أريد �أن �أطرح �أفكارً� ل�س�رة ما يجري للمر�أة �ل�سع�دية و�لربيع �لعربي، هذ� �لم�سطلح 
�أعجبني كثيرً�. دع�نا نق�ل �إن �لربيع �لعربي بكل تح�لته �س��ء �أكان ربيعًا �أم خريفًا، يعتبر 
من  �س��ء  �ل�سع�دية  �ل�سعبية  �لمطالبات  من  �لكثير  وهناك  �ل�سع�دية،  للمر�أة  ثمينة  فر�سة 
بالطبع �س�رً� مختلفة عما يجري في  تاأخذ  لكنها  �ل�سيا�سية،  للم�ساركة  �لن�ساء،  �أو  �لرجال 
عليها،  �لمفرو�سة  �ل�سيا�سية  و�لقي�د  �ل�سع�دية  �لمر�أة  خ�س��سية  ظل  في  �لعربي،  �لعالم 

و�لخطاب �لديني �لمهم�ص لها.

�أ�سا�سي يعد �سبيهًا بالد�ست�ر نحن ل نطلق عليه  خلفية �سريعة: �ل�سع�دية لها نظام 
ت�س�به،  �لذي  �ل�سعف  نقاط  من  �لرغم  وعلى  �أ�سا�سيًا.  نظامًا  ن�سّميه  و�إنما  د�ست�ر،  ت�سمية 
بها  تتم�سك  �لتي  �لمبادئ  بع�ص  على  ومنها  م��ده،  �لكثير من  تالزم  ��ستثناء�ت  فيه  ي�جد 
�لمر�أة �ل�سع�دية، و�لتي ت�ستعين بها في �لجد�ل و�لمطالبة بالحق�ق، ل �سيما �لم�ساو�ة في 

م��س�ع »�لم��طنة«، وفي �سمان خ�س��سية �لملكية و�لحرمة �ل�سخ�سية.

بالن�سبة ل��قع �لمر�أة �سيا�سيًا ب�سكل �سريع ومخت�سر: �لتمييز �ل�سيا�سي �أمٌر و�قع في 
�ل�سع�دية، حيث تغيب �لمر�أة عن �لمر�كز و�لمنا�سب �لقيادية �لعليا ب�سكل مركز ونظامي، 
تمت  �أمٌر  هذ�  �لدبل�ما�سي،  �لم�ست�ى  على  �أو  �لق�سائي،  �أو  �ل�ز�ري،  �لم�ست�ى  على  �س��ء 

مناق�سته �أو »تلحلح« قلياًل على �لم�ست�ى �لبرلماني، لحدود معينة.

)5( �أكادميية بجامعة �لريا�ص، كاتبة بجريدة �لريا�ص، متخ�س�سة ب�س�ؤون �ملر�أة، ومهتمة بال�ساأن �ل�سع�دي منذ 
ما قبل �لإ�سالم.
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�لعام 2011، عام بدء ث�ر�ت �لربيع �لعربي، �سكل نقلة �أو ��ستجابة د�خلية كبيرة لما 
يجري �بتد�ًء من ت�ن�ص وم�سر وليبيا، �إلى �س�ريا و�ليمن، ثم لالأردن و�لبحرين، فنحن في 
�ل�سع�دية محاط�ن بكل هذه �لدول �لتي ت�س�دها حر�كات �سعبية �أو ث�ر�ت �سعبيةــ و�ل�سع�دية 
كانت فاعلة، كما نعرف �س��ء في �إجها�ص �أو ت�سجيع �أو �إ�سعاف �أو تعزيز وتق�ية بع�ص �لفرق 

و�لتجاهات �أو �لتيار�ت �سد �لأخرى.

�لمتاحة،  �ل��سائل  ��ستخدم  حر�ك  هنالك  كان  �ل�سع�دي،  �لد�خلي  �لم�ست�ى  على 
�لمظاهر�ت ومنع  ت�يتر في ظل تحريم  �لفي�ص ب�ك،  �لت���سل �لجتماعي،  وبالذ�ت و�سائل 
�لتجمعات �ل�سيا�سية. ويمنع في �ل�سع�دية قان�نيًا ت�سكيل �أو تاأ�سي�ص �لمنظمات �أو �لتظاهر، 
ن�سط  �لتي  وهي  �لجتماعي،  �لت���سل  و�سائل  �س�ى  �ل�سع�ديين  �لم��طنين  �أمام  يتبقى  فال 
�لم��طن�ن �ل�سع�دي�ن من خاللها ب�سكل كبير خالل فترة 2011، وقد �أخذت �س�رً� مختلفة 

وتناولت ق�سايا مختلفة تم �نتقاوؤهاح�سب �لحاجة. 

هنالك مثاًل مجم�عات تحدثت عن »ملكية د�ست�رية«، و�لمجم�عات �لن�س�ية تحدثت 
�لبلدية،  �لنتخابات  �لمر�أة في  �أي�سًا، عن م�ساركة  �ل�سع�دية«، وتحدثت،  �لمر�أة  »ث�رة  عن 
و�لمجال�ص �لبلدية، �إ�سافة لم��س�ع قيادة �لمر�أة �ل�سع�دية لل�سيارة، ورمزيته و�لمطالبة به. 
و�أي�سَا في ظل هذه �لممن�عات كانت هنالك تجمعات ن�سائية تحاول �أن تنظم نف�سها، ح�ل 
ق�سايا بعينها، لت�سمن بذلك عدم ت�ستيت �لجه�د، ولم تاأخذ هذه �لتحركات ت�سريحًا من 

�أي ن�ع، فكانت تحر�ص �أن تك�ن �فتر��سية قدر �لإمكان، وتتجمع وفق �لإمكانيات �لمتاحة. 

ولكن تم �لتركيز على و�سائل �لت���سل �لجتماعي ب�سكل كبير لأنها هي �لتي �سمحت 
مكثف  ب�سكل  ��ستخدم  �لت���سل،  و�سائل  وفي  �لأهد�ف.  و�سياغة  و�لعمل  �لتنظيم  باإمكانية 
»ت�يتر« حيث تعتبر �ل�سع�دية �لدولة رقم و�حد في ��ستخد�مه في �إح�سائية ن�فمبر 2013، 
�لم��طنين  �أمام  �لمتاح  �لجديد  �لمنبر  ولي�ص عربيًا، فهذ� يعطيكم �س�رة عن  هذ� عالميًا 
�ل�سع�ديين و�لمر�أة �ل�سع�دية، و»ت�يتر« عبارة عن ف�ساء ��ستخدم ب�سكل كبير في �ل�سع�دية. 

وث�ر�ت  حر�كات  و�سغ�ط  مطالب  مع  وتجاوبت   ،2011 �لعام  في  �لدولة  ��ستجابت 
نقلة لالأمام، في ظل �ل�ستجابة  �ل�سع�دية حققت  �لمر�أة  �أن  �لعربي، ونتج عن ذلك  �لربيع 
�لمر�أة  �أعطت  قر�ر�ت مركزية،  ت�سدر هي  �لتي  �لقر�ر�ت  �أن  باعتبار  �لملك،  �لن�عية من 
�لف�ساء  لكنه ه�  �ل�س�رى وه� مجل�ص معيْن  �إلى مجل�ص  �لمر�أة  �سيا�سية وهي دخ�ل  حق�قًا 
�لعمل  بد�أ  �لبلدية  و�لمجال�ص  �لبلدية،  �لمجال�ص  في  كان  �لآخر،  �لتمثيل  �لمتاح.  �ل�سعبي 
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بها في �لعام 2004، وكانت هنالك مطالب ن�س�ية ق�ية في �لعام 2004 للم�ساركة في هذه 
�لمجال�ص. وكان هنالك تنظيمات �أنا �نتمي �إلى �أجز�ء منها.

وفي �لعام 2011، �سرح �لملك بم�ساركة �لمر�أة م�ساركة كاملة في �لمجال�ص �لبلدية 
ودخلت  منتخب.  ون�سفها  معين  ن�سفها  �لبلدية  �لمجال�ص  �أن  حين  في  وت�س�يتًا  تر�سيحًا 
�لمر�أة مجل�ص �ل�س�رى في �لعام 2013، لأن �لملك كان يتحدث عن �لدورة �لتالية، في بد�ية 
تلك �ل�سنة، دخلت مجل�ص �ل�س�رى ثالث�ن �مر�أة، و�لملك �سرح باأن تك�ن ن�سبة م�ساركتها في 

% من �أ�سل مائة وخم�سين ع�س�ً�، ه� عدد �أع�ساء �لمجل�ص. مجل�ص �ل�س�رى بن�سبة 20 

ق�ي  ب�سكل  �لمر�أة  ق�سايا  طرح  خالل  من  �لكثير  �ل�سنة  تلك  خالل  �لمر�أة  وحققت 
وفاعل، منها ق�سية قيادة �ل�سيارة. وهذ� �أدى �إلى حملة ق�ية د�خلية في �ل�سع�دية وكذلك �إلى 

حرب �سع��ء �سد ه�ؤلء �لن�س�ة �لمطالبات بقيادة �ل�سيارة. 

�لمر�أة  لدخ�ل  �لمحدد  �لتاريخ  ه�   2015 �لعام  فاإن  �لبلدية،  �لمجال�ص  م�ست�ى  على 
�لحملة  وتح�لت  �لنتخابات،  �لمر�أة في  لدعم  ق�ية  لالنتخابات، وحاليًا، نحن قمنا بحملة 
فيما بعد �إلى مبادرة �أ�سمها »بلدي«، وهي ت�سعى �إلى تك�ين تحالفات مع منظمات �أو جهات 
�سبه ر�سمية، لكي يك�ن هناك دعم للمر�أة �ل�سع�دية على �لأر�ص، ولتدريب �لن�س�ة ��ستعد�دً� 
تاريخ  �لأولى من ن�عها في  تعتبر  �لتي  �لتجربة  �لبلدية وخ��ص هذه  �لمجال�ص  �إلى  للدخ�ل 

�ل�سع�دية. 
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المراأةالعربيةوالم�ساركةال�سيا�سية

كارولين �سليبي)6(، لبنان

حقيقة ل �أريد �لحديث عن لبنان، ولكنني طلبت �لكالم للحديث في مالحظتين بناًء 
على �لنقا�سات �لتي تمت في هذه �لجل�سة و�آليات �لدفاع �لتي كانت ق�ية جدً�.

نحن هنا �لم�ج�دون في هذ� �لم�ؤتمر �لمخ�س�ص لبحث ق�سايا �لن�ساء، لم ناأِت لنبرر 
لأي نظام، �أو لنبرر لأي �إ�سالم �سيا�سي، �أو �إ�سالم متط�ر، �أو �أي �سيء �آخر. نحن هنا كن�ساء 
�إلى هذ� �لم�ؤتمر لن�سع �لأ�سبع على �لجرح، ولنقّيم حقبة زمنية مررنا بها  �أتينا  وكرجال، 
كن�ساء في دولنا �لعربية، لنقل في مرحلة زمنية مّرت، ماذ� ��ستطاعت �لن�ساء �لتي �ساركت 
بفعالية و�قتد�ر في ما �إذ� �أردنا ت�سميتها �نتفا�سات �أو ث�ر�ت �أن تحقق لذ�تها كنتيجة لهذه 

�لم�ساركة �لفاعلة؟ 

ونحن هنا في هذ� �لم�ؤتمر ل نتحدث فقط كن�ساء، لكن كم��طنات، ول� �سكلنا �أكثر من 
ن�سف �لمجتمع، �إل �أننا �أتينا ن�ستج�ب �أو ن�سائل دولنا �لتي �أعلنت �لتز�مها باتفاقيات دولية 

وّقعت عليها، ولم تِف ب�عدها، هذه م�ساألة �أولى. 

بحتة،  �جتماعية  ق�سية  �لعربي  �ل�طن  في  �لمر�أة  ق�سية  �عتبرتم  ح�سر�تكم  ثانيًا، 
تعيد  من  هي  باأنها  لها  �لتهام  ت�جيه  �أو  �لعربية  للمر�أة  �لل�م  ت�جيه  ب�سدد  هنا  ل�سنا  �إذً� 
�إنتاج �لمجتمع �لذك�ري و�لفكر �لذك�ري، لأن �لمر�أة هي من ت�سرف على تربية �لأطفال منذ 
�ل�سغر، وتعمل على تلقينهم �لحروف �لأبجدية منذ نع�مة �أظفارهم، ومنذ بد�يات �لنطق 

عند �لطفل.

)6( نائبة رئي�سة �لتجمع �لن�سائي �لدميقر�طي �للبناين، ومن�سقة برنامج مناه�سة �لعنف �سد �لن�ساء.
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وبما �أننا نعترف جميعًا باأن ق�سية �لمر�أة ق�سية مجتمعية، �إذً� �آن �لأو�ن �أن نق�ل �إن 
يت�جب  هنا  من  �لأ�سعدة،  جميع  وعلى  �لحياة  مجالت  كل  في  يخ�سها  فيما  نق�سًا  هناك 
�لجتماعة  �لمجالت،  كل  وفي  و�لتربية  �لتنمية  في  فاعاًل  �لمر�أة  دور  يك�ن  �أن  بال�سرورة 
نعترف  �أننا  د�م  ما  �ل�سيا�سي،  �لمجال  في  فقط  ولي�ص  و�لثقافية،  و�لترب�ية  و�لقت�سادية 

بالمر�أة �سريكًا، لكن يجب �أن ننظر للمر�أة نظرة تختلف عن نظرة �لمجتمعات �لعربية لها.

�أريد �أن �أق�ل �أي�سًا �إننا لم ناأِت �إلى هذ� �لم�ؤتمر لنناق�ص ما �إذ� كانت �لك�تا �لن�سائية قد 
�أ�سبحت 20، �أو 40 %، �لك�تا هنا ل تهمنا، �إنما ما يهمنا ه� �لم�روث �لثقافي، وكيف تنظر 
�لثقافة �لعربية للمر�أة. فما قيمة �أن ت�سل �لك�تا �إلى ما ن�سبته 30 �أو 40 % في �لم�ساركة، في 
حين �أن �لرجل لم يفتاأ ينظر للمر�أة كاإن�سانة غير كاملة، �أو كاإن�سانة ناق�سة، رغم �أن �لثنين 
ُخلقا من �ل�سيء نف�سه، من حيث �لعقل و�لتفكير و�لن�سال، ولي�ص هناك بينهما �إن�سانيًا فروق 

ومظاهر تمّيز مطلقة؟ 

�لث�ر�ت �لعربية تحر�ص جن�سي، و�غت�ساب  �أ�سبح هناك في كل  �أنه  ومما يثير �لقلق 
�لخطاب  في  تر�جع  وجرى  بع�سها،  و�س�در  �لن�ساء،  حق�ق  على  �لنق�سا�ص  وتم  للمر�أة، 
�إذً� لي�ص �لمهم �لمكت�سبات �لتي يتغن�ن بها ويرفع�نها  �لخا�ص �لمد�فع عن حق�ق �لمر�أة. 
ك�سعار�ت، لي�ص هذ� ما نطالب به، بل نحن هنا لكي نق�ل ب�س�ت عاٍل ولنعلن �لحقيقة مهما 
�إن كانت �مر�أة  �إليه،  بالأ�سبع  ون�سير  �لمق�سر بدوره،  لنق�ل من ه�  �أتينا  ُمرة، نحن  كانت 
�إذ� كنا  تقليديًا، هذ�  �أو حزبًا  تقدميًا  �أو كان حزبًا  �أو حك�مة،  �إن كانت دولة،  �أو  �أو رجاًل، 

مقتنعين باأن ق�سية �لمر�أة ق�سية مجتمعية.
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واقعالمراأةال�سورية

رجاء طنبور)7(، �س�ريا

�أريد �أن �أ�سير �إلى �أن ما قالته د. �أ�سماء عن و�قع �لمر�أة ووج�دها �ل�سكلي في �لبرلمان 
و�ل�ز�ر�ت في �لعر�ق، ينطبق على �ل��قع �ل�س�ري. 

بناء  في  �لم��طن  دور  تهمي�ص  على  د�أب  عق�د،  مدى  وعلى  �س�ريا  في  �لعام  فال��قع 
�لدولة في كل ج��نبها وعلى كل �لم�ست�يات و�لأ�سعدة، و�لمر�أة كان لها �لح�سة �لأكبر في 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لمع�قات  ل�ج�د  وثانيًا  �أوًل،  �س�ريًا  م��طنًا  ك�نها  �لتهمي�ص  هذ� 
�لعمل  عن  �لعق�د  تلك  �متد�د  على  �لمر�أة  تت��َن  لم  �إنما  و�لذ�تية.  و�لقان�نية  و�ل�سيا�سية 
و�لعتقالت،  للمالحقة  وتعر�ست  محظ�رة،  �سيا�سية  �أحز�ب  �سمن  وعملت  �ل�سيا�سي، 
و�لأمثلة كثيرة على ذلك، وكان لحزب �لعمل �ل�سي�عي �لح�سة �لأكبر من هذه �لمالحقات 

و�لعتقالت و�لزج في غياهب �ل�سج�ن. 
�لرجل، ومع ذلك فقد عانت  �إلى جنب مع  �لث�رة جنبًا  �ل�س�رية في  �لمر�أة  و�ساركت 
�أو من قبل جبهة  �أ�سناف �لعنف من كال �لطرفين �لمتنازعين، �س��ء من قبل �لنظام،  كل 

�لن�سرة ود�ع�ص، و�لجبهات �لمتطرفة و�لأ�س�لية و�ل�سلفية. 
بد�يات  ��ستباق  وعلينا  عهدين،  بين  فا�سلة  مرحلة  في  �س�ريا  في  �لآن  نمرُّ  حقيقة، 
ت�سكيل �أ�س�ص �لدولة �لجديدة كي يك�ن للمر�أة دور فعال ك�نها �سريكًا �أ�سا�سيًا في بناء �ل�طن، 
و�لفر�سة �أمام �لمر�أة �سانحة جدً�، فنحن �لآن في دور �لنتقال نح� دولة ديمقر�طية تك�ن 
�ل�قت  في  �ل�س�رية  �لمر�أة  �إعد�د  فاإن  وبالتالي  مرجعيتها،  �لإن�سان  حق�ق  و�سر�ئع  م��ثيق 
�لر�هن، يعني �ل��س�ل لتحقيق م��طنتها لحقًا عبر �لتاأكيد على �سرورة م�ساركتها �لفعلية 
في و�سع �لد�ست�ر بتاأهيلها لهذه �لم�ساركة لتك�ن في م��قع �سنع �لقر�ر، ولكي يك�ن �س�تها 

�لنتخابي فعاًل وم�ؤثرً�. 

)7( مكتب �ملر�أة، هيئة �لتن�سيق �ل�طنية للعمل �لدميقر�طي، معار�سة �لد�خل.
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لديها  �ل�عي  ورفع  �ل�سيا�سي،  بالعمل  لم�ساركتها  �لمر�أة  تاأهيل  بمكان  �ل�سرورة  ومن 
حماية  من  �لدولية  و�لم��ثيق  �لإن�سان  حق�ق  �سرعة  لها  تتيح  وما  ومكت�سباتها،  بحق�قها 
�ل�سالم  �إحالل  عملية  في  دورها  تفعيل  يجب  كما  لديها.  �لم��طنة  فكرة  وزرع  لحق�قها، 
و�لثني  و�لثقافي  �لفكري  تن�عه  ومع  ح�ساري  كبلد  �س�ريا  مع  تتنا�سب  �آلية  وفق  بلدها  في 
بين  �ل��قع  �أر�ص  على  تعمل  متمكنة  ن�سائية  ك��در  �إعد�د  �إلى  �إ�سافة  و�لق�مي.  و�لطائفي 

مك�نات �لمجتمع �ل�س�ري.

لقد �ساركنا كمكتب ن�سائي في هيئة �لتن�سيق في م�ؤتمر جنيف لت�سجيع �نخر�ط �لن�ساء 
و�لديمقر�طية«.  لل�سالم  �ل�س�ريات  �لن�ساء  »مبادرة  ب�ثيقة  وخرجنا  �ل�سيا�سية،  �لعملية  في 
ول ي�سعني، قبل �أن �أنهي مد�خلتي هذه، �إل �أن �أ�سيف �أنه كان لدينا �سيدة كان يجب �أن �أن 
لدى  معتقلة  وهي  مفرج،  �ألي�سيا  �ل�سيدة  وهي  �لمر�أة  مكتب  من  جنيف  م�ؤتمر  في  ت�ساركنا 

�لنظام منذ �سهر وم�سيرها لغاية �لآن مجه�ل. 
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واقعالمراأةال�سودانية

عائ�سة عبد الكريم)8(، �ل�س�د�ن
�أطر�فه  �إن �ل�س�د�ن بلد يعج بالتحديات �لكثيرة و�لكبيرة و�ل�سعبة، في�جد �لآن في 
�لغربية �حتر�ب و�سفك دماء، وحركات م�سلحة، و�سر�عات قبلية؛ وفي جن�به نزوح �سكاني 
�لمر�أة  على  بظالله  يلقي  هذ�  وكل  �لآن،  و�نف�سلت  ك�س�د�ن،  منا  جزءً�  كانت  دولة  من 
�ل�س�د�نية و�لمر�أة �لجن�بية في محنتها �لكبيرة و�ل�سعبة و�لمريرة و�لماأ�ساوية من �لنزوح 

�إلى �للج�ء من مكان �إلى �آخر. 
فالمر�أة في �ل�س�د�ن نازحة د�خل وطنها في مع�سكر�ت، ولجئة في مخيمات في �لدول 
�إن �لربيع �لعربي بد�أ عندنا في  �أق�ل  �لمجاورة لل�س�د�ن. ولكن رغم كل هذ� وذ�ك، فاإنني 
�ل�س�د�ن في �لعام 1989، بث�رة 30 ي�لي�. كانت �لمر�أة �ل�س�د�نية قبل ذلك �لتاريخ ل تعرف 
�لبرلمان �إل بال�سم، ول تعرف �لم�ساهمة �أو �لم�ساركة، ولم يكن لدينا �إّبان د�ست�ر 1968، 
�س�ى �مر�أة و�حدة ممثلة في �لبرلمان. و�أتيحت �لفر�سة �أمام �لمر�أة �ل�س�د�نية بعد ربيع عام 
1989، وعملنا على تهيئة �لظروف �لم��تية للمر�أة �ل�س�د�نية، وعلى دعمها من خالل م�ؤ�س�سة 

كبيرة لتدخل وت�سارك فيها كل �أل��ن �لطيف �لحزبي هي �لتحاد �لعام للمر�أة �ل�س�د�نية.
 وقام �لتحاد �لعام للمر�أة �ل�س�د�نية، باإعد�د وبناء وتاأهيل كادر�ت ن�سائية �س�د�نية 
�ل�س�د�نية  �لمر�أة  �لآن  وتمكنت  و�ل�سيا�سية.  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لمجالت  في  للعمل 
من دخ�ل �لبرلمان �ل�س�د�ني من خالل �لك�تا �لن�سائية �لتي نتحدث عنها ب��قع 87 �مر�أة 
�س�د�نية، منهن و�حدة نائبة لرئي�ص �لمجل�ص �لنيابي، و�ثنتان تر�أ�ص كل منهما لجنة برلمانية 

في �لبرلمان �ل�س�د�ني. 
وعلى م�ست�ى مجال�ص �ل�ليات �ل�س�د�نية، وعددها 17 ولية، فاإن من حق �لمر�أة في 
كل ولية �أن يك�ن لها تمثيل في �لهيئات �لت�سريعية و�لتنفيذية، بمعنى �أنه ل بد من �أن تك�ن 
وهناك  �لت�سريعية.  �لمجال�ص  �أع�ساء  من  معينة  ون�سبة  �ل�لية،  م�ست�ى  على  وزيرة  هناك 
�أن �لمر�أة �ل�س�د�نية غير  عدد كبير ومقدر من �لن�ساء في كل م�ؤ�س�سات �لدولة، لهذ� نجد 
مظل�مة بعد �أن �أخذت �أو ح�سلت على كل هذه �لمكت�سبات في كل مناحي �لحياة �لقت�سادية 
بن�سبة  �لن�سائية  �لك�تا  وتطبق  و�ل�ظيفية.  و�لتمثيلية  و�لت�سريعية  و�ل�سيا�سية  و�لجتماعية 

)8( ع�س�ة حزب �مل�ؤمتر �ل�طني �ل�س�د�ين، وع�س�ة �لهيئة �لق�مية �لربملانية لل�س�د�نيات.
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و�ل�ظائف،  �لم��قع  كل  في  كذلك  و�إنما  �لبرلماني،  �لتمثيل  �سعيد  على  فقط  لي�ص   %  25
وفي كل �لمجال�ص �لتنفيذية و�لتمثيلية و�لت�سريعية في كافة �أنحاء �ل�س�د�ن. حتى في م�ساألة 

�لمفاو�سات �لخارجية وفي �ل�ف�د �لتي تذهب �إلى �لخارج، ت�سارك �لمر�أة بهذه �لن�سبة. 
 ،%  25 للن�ساء بن�سبة  �لك�تا �لمخ�س�سة  �ل�س�د�ن نعمل على در��سة وتحليل  �لآن في 
ولغاية   2010 �لعام  منذ  �ل�س�د�نية  �لمر�أة  �إنجاز�ت  يت�سمن  كتاب  �إعد�د  على  عملنا  لهذ� 
�لآن. ونحن نت�ساءل: هل �أعطت هذه �لك�تا �لمر�أة �ل�س�د�نية حقها كاماًل؟ �أم �أنه ت�جد بع�ص 

�لعي�ب في هذه �لك�تا يمكن تد�ركها في �لم�ستقبل؟
�إذً� تق�م �لمر�أة �ل�س�د�نية �لآن بتحليل �لمنجز�ت �لتي حققتها من خالل �لك�تا، ل��سع 
�لنقاط على �لحروف بالن�سبة لالإخفاقات �أو �لن��ق�ص �لتي تت�سمنها من ناحية عدم تحقيقها 

لكل مطالب �لمر�أة �أو عدم �إعطائها كامل حق�قها، خا�سة لجهة �لم�ساو�ة مع �لرجل. 
 ،2010 عام  �نتخابات  في  بها  �لعمل  تم  �لتي  �لحزبية  �لق��ئم  لقتحام  ن��يا  ولدينا 
�لمر�أة  لكن  كن�ساء،  فيها  ن�سارك  لم  و�لتي  �لحزبية،  �لق��ئم  من  �لعديد  هناك  كان  حيث 
�ل�س�د�نية تعتزم �قتحام �لق��ئم و�لم�ساركة فيها كمر�سحة برلمانية، و�إن�ساء �هلل تلقى حظها 

من �لنجاح و�لف�ز في �لنتخابات.
للمر�أة  �لمخ�س�سة   %  25 �لـ  ن�سبة  رفع  على  �لآن  �ل�س�د�ني  �لن�سائي  �لتحاد  ويعمل 
�لمرحلة  خالل  وج�دها  �أثبتت  �ل�س�د�نية  �لمر�أة  لأن   ،%  30 �إلى  �ل�س�د�ني،  �لبرلمان  في 
�لما�سية، ما �سمح لها بدخ�ل �لبرلمان و�لمجال�ص �لت�سريعية و�لتنفيذية لل�ليات. ومن بيننا 
ن�ساء تقترح �أن تك�ن �لن�سبة منا�سفة مع �لرجال �أي 50 %، لكن �لغالبية �لعظمى من �لن�ساء 

تنادي بن�سبة 30 %. 
وهي  لل�س�د�نيات.  �لبرلمانية  �لق�مية  �لهيئة  ت�سكيل  تم   ،1967 �لعام  برلمان  في 
�لهيئة �لتي �أوفدتني للم�ساركة في هذ� �لم�ؤتمر، و�أتحدث با�سمها، وت�سم �لهيئة ممثالت كل 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية و�لتجاهات �لم�ستقلة �لتي دخلت �لبرلمان �ل�س�د�ني، ومن ه�ؤلء: حزب 
�لم�ؤتمر �ل�سعبي، و�لتحاد �لديمقر�طي �لفيدر�لي. ونعمل حاليًا على تدريب �لمر�أة وتعزيز 
فر�سها في �لم�ساركة. و�أ�ساًل نحن لم نفكر في �أي ممار�سة من �أي ن�ع على �سعيد �لتمييز 
�لم�ؤتمر  و�أنا مثاًل من حزب  �أو ذ�ك.  �إلى هذ� �لحزب  �نتمائهن  �لم�ساركات من حيث  بين 
�ل�طني �لحاكم �لآن، وكل �أخ��تنا في �لأحز�ب �لأخرى ت�سارك في �لهيئة وتعمل معنا بالروح 
نف�سها �لتي ننادي بها نحن في حزب �لم�ؤتمر �ل�طني، ونحن في �لأ�سل لم نجد �أي �ختالف 
�أو خالف فيما بيننا، وهذ� �إن دل على �سيء، �إنما يدل على وعي �لمر�أة �ل�س�د�نية وتفهمها 

لمقدرتها وقدرتها �لحزبية و�ل�سيا�سية. 
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تطورالم�ساركةال�سيا�سيةللمراأةالفل�سطينية

ريما نّزال)9(، فل�سطين

�ل�س�رة �لتي يمكن �أن �أقدمها و�أخل�ص �إليها �أوًل، هي ح�ل �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة 
للرجل  م�ساركة  كانت  �لفل�سطينية  �لمر�أة  �أن  تعلم�ن  فجميعكم  وتط�ر�تها،  �لفل�سطينية 
�لأر�ص  ب�ج�د �لحتالل على  تتمثل  �لما�سي، وهناك خ�س��سية تحكمها  �لقرن  منذ مطلع 
�لفل�سطينية. ولك�ن �لمر�أة �لفل�سطينية ت�سارك في مقاومة �لحتالل وتعمل في جميع �أ�سكال 
�لن�سال، فهذ� ما جعل لها خ�س��سية تتميز بها عن �لمر�أة �لعربية في مجال �لتط�ر وتب�ء 

مر�كز �سنع �لقر�ر. 

هنا �أحب �أن �أ�سير �إلى �أن �لن�ساء في دول �ل�سر�ع، ونحن في دولة تحت �لحتالل ناأخذ 
فر�سًا مختلفة عن �لن�ساء في دول �ل�ستقر�ر، باعتبار �أن مقاومة �لحتالل �لأجنبي ت�لد هذه 
�لفر�ص من �أجل �سد فر�غ �لرجل، و�أي�سًا للدفاع عن �أ�سرتها و��ستقر�رها ووج�دها. وبالتالي 
وعندما  �لفل�سطينية.  للمر�أة  تحققت  لكنها  �إيجابية،  فر�سة  لي�ست  �أنها  رغم  �لفر�سة  هذه 
جاءت �ل�سلطة �لفل�سطينية، وتاأ�س�ص �أول نظام �سيا�سي فل�سطيني، لم تبد�أ من �ل�سفر، و�إنما 

بنت على هذ�، و�أخذت و�سعًا ربما يعّد متميزً� عن و�قع �لمر�أة �لعربية.

لديها  فالم�ؤ�ســــــر�ت  �ل�ســـيا�سية،  للم�ساركة  �لخا�ص  تعريفها  لها  �لفل�سطينية  �لمر�أة 
ل تقت�سر على �لم�ست�ى �لر�سمي فقط، ك�زير�ت �أو ع�س��ت في �لمجل�ص �لت�سريعي، �أو في 
�إنما لديها  �لعالم،  �لن�ساء في  ت�ستخدمها  �لتي  �لم�ؤ�سر�ت  �أو غيرها من  �لبلدية،  �لمجال�ص 
�أ�سبح  م�ؤ�سرها �لخا�ص، وه� وج�دها في �ل�سارع �لفل�سطيني، وهذ� كان قديمًا وربما �لآن 
يريد..«.  »�ل�سعب  �سعار  ورفع  و�لميادين،  �ل�ساحات  �إلى  �لعربي  �ل�سعب  نزل  عندما  جديدً� 
�ل�سعب �لفل�سطيني نا�سل من �أجل �ل�ستقالل، وبالتالي ل تقا�ص �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة 
�لفل�سطينية من خالل �لتمثيل �لر�سمي في �لبنى �لر�سمية رغم �أنه تحقق، لكنها تقا�ص بمدى 
�لت��جد في �ل�سارع و�لقاعدة �ل�سعبية، وفي مقاومة �لحتالل، وفي مناطق �لت�تر و�ساحات 
�ل�سلطة  تاأ�سي�ص  بعد  �ختلفت  �ل�ستباك  �ساحات  لأن  �ل�سلطة،  وج�د  بعد  وخا�سة  �ل�ستباك 

يف  وكاتبة  �لفل�سطينية،  للمر�أة  �لعام  لالحتاد  �لعامة  �لأمانة  وع�س�ة  �لفل�سطيني،  �ل�طني  �ملجل�ص  ع�س�ة   )9(
ق�سايا �ملر�أة.
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�لفل�سطينية في مناطق محدودة. �أي�سًا هناك م�ؤ�سر وج�د �لمر�أة �لفل�سطينية في �لأحز�ب 
�لأحز�ب  في  �نخرطت  باأنها  �لفل�سطينية  للمر�أة  وخ�س��سية  ميزة  �أي�سًا  هذه  �ل�سيا�سية، 
�ل�سيا�سية منذ ن�س�ئها، وتحديدً� عندما ��ستقلت �لأحز�ب �لفل�س�سطينية عن �لأحز�ب �لق�مية 
�لأحز�ب  ق��عد  في  �لمر�أة  و�ساركت  منها.  جزءً�  كانت  �لتي  �ل�سي�عية  و�لأممية  �لعربية 
�لفل�سطينية، وتب��أت �لمنا�سب في قيادتها، بن�سب ما ز�ل فيها �إجحاف، لكنها ن�سب قابلة 

لالرتقاء و�لتط�ر وتحديدً� في هذه �لمرحلة. 

�ل�ز�ر�ت،  في  �لمثال  �سبيل  على  �لمر�أة،  �ساركت  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  تاأ�سي�ص  بعد 
و�ست  وزيرتين  بين  ما  �ل�سلطة،  ت�سكيل  عند  �أي   1996 عام  بعد  �لم�ساركة  هذه  وتر�وحت 
�لمجل�ص  وفي   ،%  6 ب��قع  �لفل�سطيني  �ل�طني  �لمجل�ص  في  م�ج�دة  و�لمر�أة  وزير�ت. 

% حاليًا. %، وفي �لمجال�ص �لبلدية و�لمحلية بن�سبة 21.1  �لت�سريعي بن�سبة 13.1 

لي  جاز  و�إذ�  �لحتالل.  تحت  دولة  تخ�ص  لكنها  �لخ�سائ�ص،  بع�ص  عن  �أتحدث  �أنا 
ُنرجع  �أن  يمكن  �أنه  �عتقد  بعد،  وما  قبل  ما  فل�سطين،  في  �لعربي  �لربيع  عن  �أتحدث  �أن 
في  وقع  �لذي  �لأول  �لنم�ذج  ه�  ربما   .2007 و�لعام   2006 �لعام  �إلى  �لفل�سطيني  �لربيع 
لي�ص على  �سيا�سي  �إنه خالف  �لُحمر،  �لد�خلي دخل في خط�طه  �لعربية. فالخالف  �لدول 
�لق�سايا �لتي كان ُيختلف عليها في �لدول �لعربية �لتي تبحث عن �لكر�مة و�لحرية و�لعد�لة 
�لتي  حما�ص  حركة  و�أق�سد  �لأحز�ب،  بع�ص  لدى  م�سلحية  لأ�سباب  كان  �إنما  �لجتماعية، 
�سعت �إلى ��ستالم �ل�سلطة بق�ة �ل�سالح. وهنا �أود �لإ�سارة �إلى بع�ص �لمالمح لما ه� م�سترك 
بين �لدول �لعربية وفل�سطين، �أو ما ت�سارك به فل�سطين مع �لدول �لعربية بخ�س��ص �لمر�أة. 
بالتاأكيد، من منظ�ر ن�س�ي، فاإن �لثقافة �ل�سائدة في جميع �لدول �لعربية و�حدة، و�لن�سيج 
�سنع  م��قع  وتب�ئها  �لمر�أة  و�قع  في  �لم�ؤثرة  �لع��مل  �أن  بحيث  جدً�،  مت�سابه  �لجتماعي 
�لقر�ر �أو في م�قعها ومكانتها في �لقان�ن مت�سابهة، �أي �أن لدينا �لمدخالت نف�سها في تحديد 

م�ساركة �لمر�أة ومكانتها.

بعد �لربيع �لعربي، �أ�سبح هناك معار�سات ونظم �سيا�سية، وربما نظم �سيا�سية جديدة 
�أو �متد�د�ت لما كان �سابقًا وتحديدً� في دول �لإ�سالح �أو �لتي �تبعت �أ�سل�ب �لإ�سالح مثل 
في  �سيا�سيان.  نظامان  �لفل�سطيني  �ل�سعيد  على  لدينا  �أ�سبح  �أنه  غير  و�لمغرب.  �لأردن 
�لدول �لعربية هنالك معار�سة �أو معار�سات ونظام �سيا�سي، بينما في فل�سطين �أ�سبح هناك 
�نق�سام؛ �نق�سام جغر�في وهذ� كان م�ج�دً� �سابقًا، لكنه �ألحق بانق�سام �سيا�سي. و�لم�ستجد 

هنا �أن لدينا نظامين �سيا�سيين مختلفين، وبالتالي يقع هنا تعقيد كبير.
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ندى النا�سف)10(، لبنان

كلكم يعرف �أن لبنان بلد غني بالديمقر�طية رغم كل �ل�س��ئب �لتي تعل� �لم�سهد �لعام، 
�إل �أنه غني وثري و�لن�سيج �لمجتمعي �للبناني م�ؤلف من ن�ساء قادر�ت، كف�ء�ت، ومدربات، 
وم�ؤهالت تعليميًا، وقد ل يكّن م�ؤهالت على �لم�ست�ى �ل�سيا�سي، لكنهن قادر�ت على �لم�ست�ى 

�لجتماعي، وعلى �لم�ست�ى �لقت�سادي ك�سيد�ت �أعمال، وعلى �لم�ست�ى �لإد�ري.
وبال�سرورة  لز�مًا  �أنه  �لهام،  �لم�ؤتمر  في هذ�  �للبنانية  �لق��ت  �أمثل  و�أنا  �أعتقد،  �أنا 
�لم�ست�ى �لجتماعي، وعلى  و�أن ل يقت�سر عملها فقط على  �لمر�أة دورً� �سيا�سيًا،  تلعب  �أن 
�لم�ست�ى �لقت�سادي ك�سيد�ت �أعمال. بالن�سبة لنا كحزب »�لق��ت �للبنانية«، حزبنا �أف�سح 
�لمجال و�أعطى فر�سة للمر�أة لتب�ء منا�سب رفيعة في �لحزب، و�سجعها على �حتالل منا�سب 
هامة د�خل �لحزب وخارجه. ونحن لنا نائبة في �لبرلمان �للبناني، �ل�سيدة ريتا جعجع، �لتي 
�أجل حق�ق �ل�سعب �للبناني ب�سكل عام، وتد�فع عن حق�ق �لمر�أة ب�سكل  ت�ؤمن وتنا�سل من 
خا�ص، وخا�سة حقها في �لم�ساو�ة مع �لرجل، وفي �لم��طنة و�لعد�لة وت�زيع �لثروة، وكذلك 
وتعينه في  نف�سه تدعم زوجها ماديًا  �ل�قت  �قت�ساديًا وفي  تتمكن  للمر�أة لكي  �لعمل  ت�فير 

تربية �لأ�سرة وت�فير �لعي�ص �لكريم لها. 
كما �أريد �أن �ألفت �لنظر و�أق�ل �إنه في حزب �لق��ت �للبنانية ب�سكل خا�ص، في كتاب 
�لنظام �لعام لهذه �لق��ت، �لفقرة �ل�ساد�سة، تتحدث عن م�ساو�ة مطلقة بين �لرجل و�لمر�أة، 
ولي�ص من منطلق ك�تا ن�سائية تخ�س�ص للمر�أة بن�سب معينة كما ه� د�رج في معظم �لدول 
�لعربية، لأننا نحن كن�ساء لبنانيات، لدينا فر�سة في كل �لميادين، و�لمجال مفت�ح �أمامنا 
لكي نعمل في كل �لميادين وعلى كل �لأ�سعدة و�لم�ست�يات �لجتماعية و�لحزبية و�لقت�سادية 

و�ل�سيا�سية، من خالل مكتب �لعمل �لتابع للدولة. 
في �نتخابات �لبلديات �لتي جرت م�ؤخرً� في لبنان، �سّجع حزب �لق��ت �للبنانية ن�سبة 
�لل�ج�ستي. و��ستطاعت  �لن�ساء �لقادر�ت، وقدم لهن �لدعم  % من   25 �إلى   20 تتر�وح من 

�لعل�م  يف  عليا  در��سات  �للبنانية،  �لق��ت  حزب  يف  �لب�سرية  �مل��رد  وم�س�ؤولة  �ملركزي  �ملجل�ص  ع�س�ة   )10(
�ل�سيا�سية و�لتاريخ و�لعل�م �لإد�رية.
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% في  �لمر�أة �ل��س�ل �إلى �لمجال�ص �لبلدية بما فيها رئا�سة بع�ص �لبلديات بن�سبة قدرها 20 
كل �أنحاء �لمناطق �للبنانية.

ونحن �سفقنا لهذ� �لإنجاز �لمعتبر كثيرً�، و�لذي يجعل لنا في لبنان قدرً� ُمهّمًا جدً�، 
و�أنا متفائلة جدً� ب�ج�د ن�ساء فاعالت على �لم�ست�ى �ل�طني، وخا�سة في �لمجال�ص �لتمثيلية 

و�لتنفيذية، وعلى م�ست�ى �لأحز�ب �ل�سيا�سية �للبنانية. 
لقد طلبُت طباعة وت�س�ير وت�زيع مد�خلة عليكم في هذ� �لم�ؤتمر مقدمة من �لق��ت 
�للبنانية للبرلمان �للبناني عن طريق نائبتنا في �لبرلمان �ل�سيدة ريتا جعجع، و�لتي تتحدث 
عن »قان�ن حماية �لمر�أة من �لعنف �لأ�سري«، ونحن كتلة �لق��ت �للبنانية، د�عم�ن لم�سروع 
هذ� �لقان�ن حتى يتم �إقر�ره وتطبيقه على �لم�ست�ى �ل�طني �للبناني. وبد�أت بع�ص مفاعيل 
هذ� �لقان�ن تخرج �إلى �لن�ر، وذلك عبر �إلغاء عدد من �لم��د من قان�ن �لعق�بات �للبناني 
جريمة  وعق�بة  �لمر�أة،  �غت�ساب  لق�سية  بالن�سبة  خا�سة  كبيرة  م�سكلة  تمثل  كانت  �لتي 
�ل�سرف، فالقان�ن �لمقدم من حزب �لق��ت �للبنانية كان له دور فاعل في �إلغاء بع�ص �لأحكام 

�لقان�نية، هذ� ب�سكل عام.
�أريد �ن �أتحدث �أي�سًا بالن�سبة للم��رد �لب�سرية ك�ني م�س�ؤولة عنها مبا�سرة في حزب 
تخ�ص  كما  �لرجال  تخ�ص  بل  فقط،  �لن�ساء  تخ�ص  ل  �لب�سرية،  �لم��رد  �للبنانية.  �لق��ت 
�أكثر  ملم��ص  ودورها  كبيرة،  بن�سبة  �لمجتمع  في  فاعلة  �للبنانية  �لمر�أة  ك�ن  لكن  �لن�ساء، 
من �لرجال، لهذ� �أ�سعر �أن �لم��رد �لب�سرية تخ�ص �لن�ساء �أكثر من �لرجال. و�أريد �أن �أ�سير 
�ل�سارع و�لتظاهر  �إلى  �لنزول  �لمر�أة طالبت بك�تا مخ�س�سة لها، وبحق  �أن  ل�  �إلى م�ساألة: 
و�لح�سد، كل هذ� جدي، ولكن هذ� يتطلب د�سترة هذ �لحق�ق، �أي بمعنى �سدورها كقان�ن، 
كل هذ� مهم، لكنه غير كاف. �لمر�أة �لتي تريد �أن تثبت وج�دها في مجتمعها يجب �أن تبد�أ 
ولكي  تتعلم،  لكي  كبيرة  وجه�د  بن�سالت  تق�م  �أن  يجب  �أطفالها،  تربية  ومن  منزلها،  من 
نف�سها  تمكين  �أجل  ومن  و�لحزبية،  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  ثقافتها  �س�ية  من  لترفع  تتثقف 
�قت�ساديًا بحيث ي�سبح لديها �كتفاء �قت�سادي ومادي في منزلها، وتك�ن م�ستقلة �قت�ساديًا 

عن �لرجل، وت�سارك في م�ساريف بيتها وم�ساريف �أولدها و�أطفالها.
�لإجحاف  من  وتتحرر  �أكبر،  ب�سكل  وج�دها  وتثبت  �لمر�أة،  تبد�أ  �أن  يجب  هنا  من 
و�لظلم �لذك�ري، �أي بالمعنى �لن�سبي، ولي�ص تحررً� كليًا. وهنا تبد�أ �لمر�أة بلعب دور فاعل 
في مجتمعها �للبناني، و�أنا خبرتي في هذ� �لمجال كبيرة جدً� وهامة، وحتى �لن�ساء �لعامالت 
بد�أَن يفر�سن �أنف�سهن من خالل �لمجتمع �لمدني. وفي �لنتخابات �لمقبلة، �ست�سارك �لمر�أة 
ه�ؤلء  �ستحققها  �لتي  و�لنجاحات  �لف�ز  في  �لعمل  هذ�  نتائج  و�سترون  وو��سع،  فعال  ب�سكل 

�لن�س�ة. و�س�ف يظهر على �ل�سطح �لكثير من ه�ؤلء �لن�س�ة �لقادر�ت و�لكف�ء�ت.
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نقا�سعام
د. فلك الجمعاني)11(، �لأردن:

و�لأردنية  عم�مًا  �لعربية  �لمر�أة  عن  فيها  �ساأتحدث  �أ�سا�سية  محاور  ثالثة  هنالك 
�لتمثيلية  �لمجال�ص  وخا�سة  �لمنا�سب،  �أعلى  �إلى  �لمر�أة  و�س�ل  مجال  في  خ�س��سًا، 
و�لبرلمانات و�لمجال�ص �لبلدية، و�أبد�أ بال�سلطة �لتنفيذية، لأن �أغلبيتكم تحدثت في �لمح�ر 
�لمجتمعي، ولهذ� لن �أنقا�ص فيه �أو �أتطرق �إليه. �أق�ل وهذه حقيقة �إن �ل�سلطة �لتنفيذية لي�ص 
في �لأردن وحده بل في جميع �لدول �لعربية، هي �لجهة �لقادرة على دعم وتمكين �لمر�أة في 
كافة �لم�ست�يات وعلى كافة �لأ�سعدة، ولكن هذه �ل�سلطة تتقاع�ص عن دعم �لمر�أة �إل ما ندر 
�أمام  �أقرتها ووقعت عليها  �لتز�مًا بم��ثيق دولية كانت قد  �أو  �أو لما فيه حفظ ماء وجهها، 

�لمجتمع �لدولي، وبالتالي ل ت�ستطيع �أن تتمل�ص منها. 

بالن�سبة للمر�أة بحد ذ�تها، �أو على �سعيد �سخ�سية �لمر�أة نف�سها، �أنا �أريد �أن �أرد على 
�لأخ �لذي قال �إن �لرجل ه� �سيخ ع�سيرة، و�لمر�أة م��طنة ل �سند �جتماعيًا وع�سائريًا لها. 
�أنا على �ل�سعيد �ل�سخ�سي نجحت في �لبرلمان في �لتناف�ص �لحر في مجتمع بدوي، �لمر�أة 
فيه تم�سي خلف �لرجل، ول ت�سير �إلى جانبه. وقد حققُت نجاحًا لفتًا، وكنت �أول �مر�أة تحقق 

نجاحًا في �لتناف�ص �لحر �أمام �لرجال، ومن خارج �لك�تا �لن�سائية.

ولكن ما �أود �أن �أق�له لكم جميعًا، ه� �أن �لمر�أة في �لحقيقة، �س��ء �لمر�أة �لأردنية �أو 
�لعربية، ل ت�ستغل على نف�سها، ول تط�ر ذ�تها، ول تعمل على تثقيف نف�سها في كافة �لمجالت. 

�ل��حد،  �ل�س�ت  قان�ن  غير  �نتخابي  قان�ن  لدينا  يك�ن  �أن  نتمنى  �لأردن  في  ونحن 
و�لبلدية  �لتمثيلية  �لمجال�ص  كافة  و�إلى  �لبرلمان  قبة  �إلى  �لمر�أة  �إي�سال  با�ستطاعته  قان�ن 
�لأخريات  �لن�ساء  تط�ير  على  وتعمل  بع�سًا،  بع�سها  تحب  ن�سائية  كفئات  وذلك  و�لتنفيذية 

وتمكينهن في مجتمعاتهن �قت�ساديًا و�سيا�سيًا و�جتماعيًا. 

فالمر�أة حتى في �لمجتمع �لمتقدم تقف �سد �لمر�أة و�سد تمكينها، �أما في �لمجتمع 

)11( ع�س�ة جمل�ص �لن��ب �لأردين ونائبة �سابقة لرئي�ص جمل�ص �لن��ب، ع�س�ة �لربملان �لعربي، ول��ء متقاعد 
من �جلي�ص.
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هذه  ك�سرت  �أنا  للمر�أة.  ت�س�ت  ل  �لمر�أة  �إن  يق�ل�ن  �سابقًا  كان��  فقد  و�لب�سيط،  �لبدوي 
نف�سها.  �لمر�أة  من  هي  �لف�ز  �إلى  و�أو�سلتني  عليها  ح�سلت  �لتي  �لأ�س��ت  فثلثا  �لقاعدة، 

فالمر�أة �لب�سيطة و�لطيبة ت�سّ�ت وتعطي �س�تها للن�ساء. 

بينما في �لمجتمع �لمتقدم، فاإن �لمر�أة �لتي تمكنت من �ل��س�ل �إلى م�ست�يات رفيعة، 
تقف �سد  �لتي  �لتنفيذية، هي  �ل�سلطة  �أو  �لنيابي  �لمجل�ص  في  �س��ء  عليا  منا�سب  و�حتلت 
�نتخابات  وت�س�رو� عندما جرت  �أ�سف.  كل  �أر�ه مع  ما  �لأخرى، هذ�  �لمر�أة  وتمكين  تط�ر 
�أنها �أعطت �س�تها لمر�سح من  �أعلنت  �إحدى �لن�ساء �لمر�سحات  �لبلديات في �لأردن، فاإن 
لها،  مناف�سة  مر�سحة  وج�د  لعدم  بالتزكية  وفازت  �س�ت،  �أي  على  تح�سل  ولم  ع�سيرتها، 
ت�س�رو� كم ه� حجم �لتنازل و�لعقلية �لتي تتاأثر ب�سلطة �لرجل! ل �أريد �أن �آخذ �لكثير من 
وقتكم، لكنني �أحببت �أن �أن�ه �إلى �أننا يجب �أن ن�ستغل على �أنف�سنا كن�ساء �أوًل، لتط�ير �أنف�سنا 
في كافة �لمجالت. يجب �أن نعمل على تثقيف �أنف�سنا لنتمكن من �لمناف�سة مع �لرجل، وبدون 
�أو  تمثيلية  منا�سب  �أية  �إلى  كن�ساء  �ل��س�ل  يمكننا  ل  �أنف�سنا  على  �لعمل  وبدون  بذل جه�د 
تنفيذية، �أما �لجل��ص في �ل�سال�نات بدون عمل وبدون بذل جهد، ل ي��سلنا ل�سيء، وهذ� ما 

ل نريده للمر�أة مطلقًا. 

د. ناديا ال�سرقاوي)12(، �لمغرب:
�أود �أن �أ�سير �إلى �أن م�ساركة �لر�بطة �لمحمدية للعلماء في هذ� �لم�ؤتمر هي عبارة عن 
وعي منها لم��كبة ق�سايا �لمر�أة في �لعالمين �لعربي و�لإ�سالمي، حتى �ل�سيا�سية منها لما 
لها من تاأثير على �إ�سالح �أو�ساع �لن�ساء عم�مًا في �لمجتمعات �لعربية و�لإ�سالمية، ولما لها 
من �أهمية في �سرورة �إ�سر�ك �لن�ساء في �لق�سايا و�لنقا�سات �لعلمية �لر�سينة �لتي تهدف 
�إلى تح�سين �أو�ساع وو�قع �لن�ساء في �لمجتمع �لذي تعي�ص فيه جنبًا �إلى جنب مع �لرجل. وقد 
�أعددت ورقة في هذ� �لم��س�ع، و�س�ف �أعمل على �خت�سارها خالل �لعر�ص لها، وذلك عن 
�لمتعلقة  �لإ�سالحات  �أن  �لم��طنة. وفي نظري  �لن�ساء في  تكري�ص حق  �لمغرب في  تجربة 

بالن�ساء في �لمغرب، كانت في ثالثة �أ�سكال �أو على ثالثة م�ست�يات: 

�لإ�سالح  ه�  �لثاني  و�ل�سكل  و�لمذهبي،  �لديني  �لحقل  �إ�سالح  ه�  �لأول،  �ل�سكل 
�لت�سريعي، و�ل�سكل �لثالث ه� �لإ�سالح �لد�ست�ري. 

)12( ع�س�ة �لر�بطة �ملحمدية للعلماء، ومركز �لبح�ث يف �لق�سايا �لن�سائية يف �لإ�سالم.
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يتجلى �هتمام �ل�ساأن �لديني بالمر�أة �سمن منظ�مة �لإ�سالح �لتي يتبناه �لمغرب منذ 
�لديني،  �لحقل  مجالت  كافة  في  �لن�ساء  باإ�سر�ك  وذلك  تقريبًا،  �لأخيرة  �لع�سر  �ل�سن��ت 
في �لتك�ين و�لتاأطير و�لإر�ساد و�لدع�ة وتح�سين �لعقيدة، و�إف�ساح �لمجال �أمامهن لخدمة 
�إن�سافهن وم�ساو�تهن ب�سقيقهن  �لدين و�لمجتمع، وتفعيل دورهن في �لتنمية وذلك بهدف 
تاأكيدً�  و�لهامة،  و�لمقدرة  �لالفتة  و�لأدو�ر  بالمهام  �لقيام  على  تحفيزهن  وكذلك  �لرجل، 
لدورهن �لفاعل في مجال نقل وتلقين �لقيم و�لمبادئ �لدينية، وتمكينهن من �لقطع مع بع�ص 
�لتقاليد �لم�روثة �لتي ربطت �س�رتهن بالممار�سات �لدونية �لتي تحط من قيمتهن، وتنتق�ص 

من كر�متهن كن�ساء. 

�لأجالء  �لعلماء  من  نخبة  �أمام  �لح�سنية  �لدرو�ص  لإعطاء  لمر�أة  جل��ص  �أول  وكان 
�لرجال من د�خل وخارج �لمغرب من �لعالم �لإ�سالمي، كان هذ� في عام 2003، وهذ� �سكل 
�أول خط�ة متقدمة في �سل�سلة من �لدرو�ص �لح�سنية. كما عقدت �لر�بطة �لمحمدية للعلماء، 
وهي �لم�ؤ�س�سة �لثانية في �لمغرب �لتي تعنى ب�س�ؤون �لمر�أة على هذ� �ل�سعيد. ففي �لمغرب 
�أي�سًا، لدينا وز�رة �لأوقاف و�ل�س�ؤون �لإ�سالمية، وعندنا �لمجل�ص �لإ�سالمي �لأعلى، ولدينا 
�لر�بطة �لمحمدية �لتي �أنا ع�س� فيها، و�أعمل من خاللها �لآن. وقد ُعقدت �تفاقيات �سر�كة 
�لن�ساء في �لإ�سالم، وه� مركز في  للدر��سات و�لتفكير ح�ل ق�سايا  مع �لمجم�عة �لدولية 
��سبانيا يرمز له بـ “GRJ”، و�أعلنت �لم�ؤ�س�سة عن �إطالق �أعمال مركز �لدر��سات و�لبح�ث 

في �لق�سايا �لن�سائية. 

�لتي جاءت بدياًل لمدونة  �لأ�سرة  �لت�سريعي، فقد تمثل في مدونة  بالن�سبة لالإ�سالح 
�لأح��ل �ل�سخ�سية �لتي كان معم�ل بها �سابقًا، و�أهم ما جاءت به هذه �لمدونة:

�أوًل، تبنى �سياغة حديثة بدل �لمفاهيم �لتي تم�ص من قامة و�إن�سانية �لمر�أة. وجاء في 
�لمدونة �لآن �أن م�س�ؤولية �لأ�سرة تقع تحت م�س�ؤولية �لزوجين معًا. 

�ختيارها  ح�سب  تمار�ص  �لر�سيدة  للمر�أة  حقًا  �ل�لية  جعل  �لمدونة  في  جاء  ثانيًا، 
وم�سلحتها.

ثالثًا، م�ساو�ة �لمر�أة بالرجل بالن�سبة ل�سن �لزو�ج. 
ر�بعًا، فيما يخ�ص �لتعدد، روعي ب�ساأنه �أن يتم �للتز�م بمقا�سد �لإ�سالم �ل�سمحة في 

�لحر�ص على �لعدل. 
خام�سًا، �لعناية باأح��ل �لمقيمات في �لخارج، لرفع كافة �أ�سكال �لمعاناة عنهن عند 

�إبر�م عقد �لزو�ج. 
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�ساد�سًا، جعل �لطالق حاًل لميثاق �لزوجين ويمار�ص من قبل �لزوجة و�لزوج. 
�سابعًا، ت��سيع حق �لمر�أة في طلب �لطالق. 

ثامنًا، �لحفاظ على حق�ق �لطفل.
تا�سعًا، حماية حق �لطفل في �لن�سب. 

ثم قان�ن �لجن�سية وقان�ن �لكفاءة ثم �لإ�سالح �لد�ست�ري، �لذي ن�ص على �لمنا�سفة، 
ومحاربة كل �أ�سكال �لتمييز بين �لرجل و�لمر�أة في �لمغرب.

و�أختم باأن �لمر�أة في �لمغرب لم تكن لتحقق هذه �لمكت�سبات وهذه �لمنجز�ت، ل�ل 
�إر�دتها هي �أوًل، وبك�نها �ساركت �أوًل في �لن�سال �سد �لم�ستعمر جنبًا �إلى جنب مع �أخيها 
�لرجل، و�ساركت في د�خل �لم�ؤ�س�سة �لق�سائية، فكانت �أول قا�سية في �لمغرب عام 1961، 
ثم تمكنت من �ل��س�ل �إلى منا�سب �أخرى. و�أخيرً� لم تعد �لمر�أة �لمغربية ت��جه �أي �سع�بات 
في ممار�سة حقها كقا�سية وتب�ء هذه �لمنا�سب �لذي بات ينظر �إليها في �لقان�ن �لمغربي 
باأنه حق من حق�قها، و�إنما، �أي�سًا في �أن �لمر�أة �لمغربية باتت م�سرعة للق��نين ومر�جعة لها 
ومنتقدة لها، ومعدلة لها عبر �إدخال ن�س��ص جديدة على �لق��نين و�لت�سريعات و�لد�ساتير. 
ولعل ما يدلل ويثبت ذلك ه� �إ�سر�كها في كل ما يتعلق بالتعديالت �لقان�نية �لحا�سمة �لتي 
عرفها مجال �لت�سريع في �لمغرب، وعلى ر�أ�سها تعديل �لمدونة �لتي تعرف بمدونة �لأ�سرة، 

وفيما عرف بلجنة تعديل �لد�ست�ر �لمغربي. 

اإملي نفاع)13(، �لأردن:
في �إطار �لحديث عن ربيع �لمر�أة في �لأردن، هذ� قد بد�أ في �لعام 1955، �أق�ل هذ� 
للجيل �لذي لم يع�ص تلك �لفترة. ففي عام 1955، تقدمت �لن�ساء بقيادة �لمحامية �لر�حلة 
�إملي ب�سار�ت بمذكرة �إلى رئي�ص �ل�زر�ء �لأ�ستاذ بهجت �لتله�ني �آنذ�ك، تطالب بمنح �لمر�أة 
كامل حق�قها �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية. وتبع ذلك �أي�سًا �سل�سلة من �لن�ساطات، 
وكان هنالك مهرجان جماهيري في مدينة �أريحا �ساركت فيه نح� 800 �مر�أة من �ل�سفتين 
�ل�سرقية و�لغربية، من �لأخ��ت �لفل�سطينيات و�لأردنيات، عمليًا هن من نظمن هذ� �لن�ساط 

وطالبن رئي�ص �ل�زر�ء بمنح �لمر�أة كامل حق�قها. 

�سابقة يف جمعية  وقيادية  �سة  م�ؤ�سِّ �لأردين،  �ل�سي�عي  قيادية يف �حلزب  �لأردين،  �لأعيان  )13( ع�س�ة جمل�ص 
�لن�ساء �لعربيات.
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تر�أ�سه  عام  م�ؤتمر  عمان،  �لعا�سمة  و�سط  �لبتر�  �سينما  في  ُنّظم   ،1957 �لعام  في 
�لمنا�سل �لكبير �سليمان �لنابل�سي �لذي كان رئي�سًا لأول حك�مة �أردنية وطنية، �ساركت فيها 
�لأحز�ب �لأردنية في ذلك �ل�قت، حيث �ألقى كلمة في �لم�ؤتمر �أكد فيها على مطالب �لمر�أة 
بحقها في �لم�ساو�ة مع �لرجل، وعلى �إعطائها حق�قها �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية. 
لكن لالأ�سف تم حل هذه �لحك�مة �ل�طنية في تلك �لليلة نف�سها، و�أي�سًا تم حل �تحاد �لمر�أة، 
وبد�أت فترة ع�سيبة �أمام �لمر�أة في �لأردن، ولكنها تجاوزتها في �لعام �لدولي للمر�أة، حيث 
�أنها ��ستفادت من هذه �لمنا�سبة �لدولية ب�سكل جدي جدً�. فقد تحالفت �لأخ��ت في جميع 
�لم�ؤتمر  �إلى  �لحك�مي  غير  �ل�فد  �سكلن  و�أي�سًا،  �لمذكر�ت،  و�سغن  معًا،  وعملن  �لم��قع، 
�لن�سائي �لعالمي، وفي هذ� �لم�ؤتمر، تحدثن ح�ل وج�ب �إعطاء �لمر�أة �لأردنية كامل حق�قها 

�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية.

لقد حققت �لمر�أة �لأردنية �إلى حد كبير �لعديد من �لحق�ق و�لمكت�سبات و�لمطالب، 
لكن هذ� تم من خالل ن�سال �لمر�أة �لأردنية نف�سها �أوًل، و�إذ� رغبت �لمر�أة �لأردنية، �أن تحقق 
�لمزيد من �لمطالب و�لحق�ق عليها �أن ت�حد �سف�فها و�أن ت���سل م�سيرتها �لن�سالية، وهذه 
�إلى تقدم �لمر�أة على كافة �لأ�سعدة وفي كافة  من بديهيات �لعمل. وتقدم �لمجتمع ي�ستند 
�لمجالت، و�لجميع معني بتقدم �لمر�أة من �أجل تقدم �لمجتمع، وبناء �لمجتمع �لديمقر�طي 

�لأردني.

بوحف�س روميلة)14(، �لجز�ئر:
�إ�سالمي  تيار  وه�  �ل�سلم،  مجتمع  حركة  و�أمثل  �لجز�ئر  �أمثل  �أنني  ي�سرفني  بد�ية 
معتدل، و�فتخر �أنه قد قدم ن�ساء ورجاًل للمجال�ص �لتمثيلية �لمنتخبة، و�آل على نف�سه منذ 
تاأ�سي�سه على �أن يجعل للمر�أة مكانة عالية في �لإطار �ل�سيا�سي. فقد ��ستطاعت هذه �لحركة 
عند �إقر�ر د�ست�ر �لتعددية في �لعام 1989 �أن تك�ن من �لمبادرين للدفع بالمر�أة �إلى �لأمام 
�نتخابية  ق��ئم  عبر  للتر�سح  بهن  فدفعت  �لدولة،  في  �لمنا�سب  �أرفع  لحتالل  وتقديمها 
للمجال�ص �لتمثيلية و�لت�سريعية. وتمكنت �لحركة من ت�فير �لدعم �لل�ج�ستي للن�ساء �لل��تي 

تمكن بالفعل من �لدخ�ل �إلى �لمجال�ص �لبرلمانية و�لمحلية. 

ت�ؤمن  ل  لذ�  �لذك�ري،  �لفكر  عليها  ويهيمن  ي�سيطر  �لجز�ئرية،  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
بالم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة، لكن �لمر�أة ��ستطاعت بن�سالتها وكفاحها وجه�دها �لجبارة 

)14( ع�س�ة �أمانة �ل�س�ؤون �ل�سيا�سية حلركة جمتمع �ل�سلم �جلز�ئرية، وع�س�ة جمل�ص ولية �جلز�ئر.
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�ل�سيا�سية،  �لم�ساركة  في  حق�قها  وتكر�ص  �لميد�نية،  ومقدرتها  وجد�رتها  نف�سها  تثبت  �أن 
و�لحمد هلل. في هذه �لأثناء جاءت رياح �لإ�سالح �لتي جلبتها معها ث�ر�ت �لربيع �لعربية، 
�لرئي�ص  بها  قام  �لتي  �لإ�سالحات  بع�ص  على  تح�سل  �أن  �لجز�ئرية  �لمر�أة  فا�ستطاعت 
�لجز�ئري عبد �لعزيز ب�تفليقة في �لعام 2011، وت�جت في �لعام 2012 بانتخابات برلمانية، 

بحيث ��ستطاعت �لمر�أة �لجز�ئرية تب�ء وبل�غ منا�سب رفيعة عديدة.

 كذلك �أجريت �نتخابات للمجال�ص �لمحلية �لبلدية، وفي مجال�ص �ل�ليات، فا�ستطاعت 
�لمر�أة �لجز�ئرية �لح�س�ل وتب�ء منا�سب كثيرة في هذه �لمجال�ص، حيث لدينا 146 �مر�أة 
400 في هذه �لمجال�ص �لمحلية ومجال�ص �ل�ليات. وتعد هذه ن�سبة مرتفعة عند  �أ�سل  من 
مقارنتها بالم��قع �لتي كانت تحتلها �لمر�أة �سابقًا في هذه �لمجال�ص. ونحن كحركة مجتمع 
�إ�سالمي معتدل ين�سط عنا�سره ومنا�سريه في كافة �لقطاعات، لدينا �سمن  �ل�سلم، كتيار 

هذه �لم��قع ن�سبة مقدرة ومعتبرة. 

لكننا عندما نتحدث عن �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة، في هذ� �لملتقى �لن�سائي، نق�ل 
�إن هذه �لم�ساركة قد �أتت ب�س�رة فجائية من خالل ما ي�سمى بـ »�لك�تا« �لتي �أقرت للمر�أة 
كنتيجة لالإ�سالحات �لتي �أجريت على �لد�ست�ر �لجز�ئري، و�لتي جاءت باأ�سل�ب غير متدرج، 
�لمر�أة  فيه  تكن  لم  �لذي  �ل�قت  في  ف�قية  باأو�مر  �أدنى  �إلى  �أعلى  من  فجائية  ب�س�رة  �أي 
جز�ئريات  كن�ساء  بنا  ذلك  �أدى  فقد  لذلك  ونتيجة  كافية،  ب�س�رة  لها  م�ستعدة  �لجز�ئرية 
�إلى تقديم نماذج حقيقة ل يمكن �أن نق�ل �إنهن يمثلن �لن�ساء �لجز�ئريات، �أو يمثلن �لن�سال 
و�لكفاح �لحقيقي للن�ساء �لجز�ئريات، لكنهن يمثلن ربما، كما قالت زميلتي من قبل، ن�س�ة 
ح�سلن على م�ست�ى عاٍل من �لتعليم، لكنهن في �لخبرة �ل�سيا�سية ل يمثلن حقيقة �لن�ساء 
�لمنا�سالت. لذلك نتمنى من خالل هذه �لتجربة �لجز�ئرية �لر�ئدة، ومن خالل ن�سالت 
�أخ��تنا في �لميد�ن، �أن ت�سل �لمر�أة �لجز�ئرية �إلى تمثيل �سيا�سي حقيقي للن�ساء، و�ل�سيء 

نف�سه على م�ست�ى �لدول �لعربية ككل. 

د. عائ�سة البلق)15(، �لمغرب:
بطبيعة �لحال، في �إطار �لتفاعل مع �لنقا�ص و�ل�سجال �لد�ئر، وفي �إطار �لتفاعل ح�سبما 
�ل�سيا�سية  للم�ساركة  خ�س�ص  و�لذي  �لم�ؤتمر،  هذ�  باأعمال  �لخا�ص  �لعمل  برنامج  في  ورد 
للمر�أة قبل و�أبان وبعد ث�ر�ت �لربيع �لعربي، وبما �أننا نحن ب�سدد �لتجارب �لن�سائية في كل 

)15( ع�س�ة حزب �لتقدم و�ل�سرت�كية، وع�س�ة �جلمعية �لدميقر�طية لن�ساء �ملغرب.
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دولة عربية، �ساأع�د للحديث عن �لتجربة �لمغربية، وذلك لتبادل �لتجارب فيما بيننا كن�ساء 
قادمات من عدد من �لدول �لعربية.

وهنا �أريد فقط �أن �أقدم بع�ص �لت��سيحات، �أو ه� في �لحقيقة ت�ساوؤل: بالن�سبة للمغرب 
كدولة، فاإنه لدى ح�س�لها على �ل�ستقالل، ومع ول�ج �لمر�أة حقل �لتعليم و�لدر��سة و�ل�سغل، 
ونزولها �إلى �س�ق �لعمل للمناف�سة مع �لرجل، لماذ� �نتظر �لمغرب �إلى �أع��م 2003، و2011، 
و�أعني  و�لحزبية،  �ل�سيا�سية  �لحياة  في  للن�ساء  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  ق�سية  لُتطرح  و2012، 
بالم�ساركة �ل�سيا�سية، ول�جها �إلى مر�كز �سنع �لقر�ر، �أي �لمنا�سب �لتمثيلية �لتي و�سلتها �أو 

تب��أتها عبر �لنتخابات �لت�سريعية، �أو �لمحلية، �لبلدية، و�أي�سًا �لمنا�سب بالتعيين.

لقد و�سعت هذ� �لت�ساوؤل في �لحقيقة، لي�ص بهدف ��ستفز�ز �لح�س�ر من �لم�ساركين 
و�لم�ساركات، و�إنما فقط لكي �أو�سح �أنه لم يكن بمح�ص �ل�سدفة �أن تطرح ق�سية �لم�ساركة 
�لكبير  بالدور  ولأربطها   ،2003 عام  بعد  ما  �سن��ت  في  ��ستجابة  وتلقى  للن�ساء،  �ل�سيا�سية 
�لمغرب،  تاريخ  �إلى  رجعنا  �إذ�  لأننا  �لم�ساألة،  هذه  في طرح  �لمغرب  في  �لن�سائية  للحركة 
و�إلى �سن��ت بروز ن�سالت �لمر�أة �لمغربية، ولالإ�سارة فقط، فاإن هذه �لحركة �لن�سائية، قد 
خرجت في �أغلبيتها، كما ه� معروف، من �سلب �لحركات �لي�سارية في �لمغرب، وهذه حقائق 

للتاريخ، ولي�ص �دعاًء. 

من طرف  للمر�أة  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  بق�سية  لأربطها  �لم�ساألة  هذه  �أنا طرحت  �إذً� 
�لحركة �لن�سائية �لمغربية، �إذ لم تكن بمح�ص �ل�سدفة، بل كانت بعد تكتل هذه �لحركة في 
�إطار تحالفات فيما بينها وفي �إطار عمل �ساق وم�سٍن �أخذ كل �أع��م �لثمانينيات و�لت�سعينيات 
من �لقرن �لما�سي، وبد�أت تبا�سير �إنجاز�ت هذ� �لعمل وهذه �لجه�د فيما بعد �سن��ت عام 
2003، وكذلك في �إطار تحالفات هذه �لحركة �لن�سائية و�لحركة �لحق�قية �لمغربية، لأنها 
ربطت حق�ق �لم�ساركة �ل�سيا�سية بالم�ساألة �لحق�قية �لإن�سانية للن�ساء، وبالتالي، وقع ذلك 
في �إطار �لتجاوب مع حك�مة �لتناوب في �لمغرب في �لعام 1998، و�لتي عرفت تد�وًل في 

�ل�سلطة. 

بهذ�، فاإن ق�سية �لم�ساركة �ل�سيا�سية للن�ساء في �لمغرب لم تكن وليدة �لربيع �لعربي، 
و�أ�ساطر �لأخت �أمينة، باأنها م�سار تر�كمي في ن�سالت �لمر�أة �لمغربية، لكن ل بد من �لإ�سارة 
�إلى �أن �لمغرب لم يكن بمناأى عن �لحر�ك �لذي عرفته �لمنطقة �لعربية، م�سرقها ومغربها، 

فاأفرزت هذه �لحر�كات عملية �إدخال �إ�سالحات للد�ست�ر �لمغربي ب�ساأن حق�ق �لمر�أة. 
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�لمنا�سفة  ومبد�أ  �لم�ساو�ة  �أ�سا�سيين، هما: مبد�أ  تم د�سترة مبد�أين  وبالنتيجة، فقد 
بين �لرجل و�لمر�أة في �لحق�ق و�ل��جبات في د�ست�ر 2011 �لذي �أتى بعد �لحر�ك �لعربي 
وث�ر�ت �لربيع �لعربي. وهناك مجم�عة من �لم��د، �ساأتطرق لها ربما في �لجل�سة �لم�سائية 
بتفا�سيل �أكثر، لكنني �أت�ساءل هنا �أنه رغم �لماأ�س�سة و�لد�سترة لمبادئ �لم�ساو�ة بين �لرجل 
و�لمر�أة في �لمغرب، لماذ� نتفاجاأ �أنه يتم خالل �لنتخابات �لأخيرة، تخ�سي�ص لئحة وطنية 
فيها ت�سع�ن مر�سحًا، منها �ست�ن مقعدً� تخ�س�ص لن�ساء؟ وعندما نتحدث عن 67 �مر�أة في 
% من عدد �أع�ساء �لبرلماني، بل �أقل من ذلك،  �لبرلمان، فاإن هذ� �لعدد ي�سكل ن�سبة 17 

وهذه �لن�سبة تن�سحب على كل �لمجال�ص �لتمثيلية.

بل هي رهينة  ل�حدها،  لي�ست كافية  لكنها  �لت�سريعية مهمة،  �لآلية  �إن  بالق�ل  �أختتم 
لالإر�دة �ل�سيا�سية �أوًل، ورهينة لم��زين �لق�ى ثانيًا، وهنا �أتحدث عن ق�ة �لحركة �لن�سائية 
في حد ذ�تها، و�لق�ة �لتي تمتلكها �لحركات �لحق�قية �لمغربية، بتر�بطها مع ق�ى �لإ�سالح 

و�لتغيير و�لحد�ثة في �لمغرب. 

اآمنة الغراغير)16(، �لأردن:

لقد كان و�س�لنا �إلى قبة �لبرلمان في �لأردن عن طريق �لك�تا �لن�سائية، و�لك�تا في 
�زد�دت ن�سب هذه  �لمرحلة قد تط�ل، وقد  �أن هذه  �نتقالية، لكننا نجد  �لأردن هي مرحلة 

�لك�تا مع �لمدة �لزمنية، في �لمجال�ص �لنيابية �لمتتالية. 

�لن�سائية  �لك�تا  �أو�سلت   ،2003 �لعام  �لمنتخب  ع�سر  �لر�بع  �لنيابي  �لمجل�ص  ففي 
�ست �سيد�ت �إلى �لمجل�ص، لكن هذ� �لعدد من �ل�سيد�ت �رتفع �إلى �سبع �سيد�ت في �لمجل�ص 
�لبرلمان،  في  جد�رتها  �أثبتت  �لأردنية  �لمر�أة  لأن   ،2007 �لعام  �لمنتخب  ع�سر  �لخام�ص 
مع  �لحر  بالتناف�ص  نجحت  �لن�س�ة  ه�ؤلء  و�إحدى  �لتمثيلي،  ومن�سبها  دورها  مع  وتفاعلت 

�لرجل، وهي �ل�سيدة »فلك با�سا«، �إ�سافة �إلى �ستة ن�ساء على نظام �لك�تا �لن�سائية. 

ثم �رتفع عدد مقاعد �لك�تا �لمخ�س�سة للمر�أة في �لمجل�ص �ل�ساد�ص ع�سر �لمنتخب 
في 2010 �إلى 12 �سيدة ليمثلن محافظات �لمملكة وعددها 12 محافظة بما في ذلك دو�ئر 
�لبادية، وهذ� كله بفعل جه�د �لن�ساء �لأردنيات �لمنا�سالت، �س��ء في م�ؤ�س�سات �لمجتمع 
�أما في �لمجل�ص �لنيابي �ل�سابع ع�سر �لحالي �لمنتخب  �أو �لبرلمانيات �لأردنيات.  �لمدني، 

)16( ع�س�ة جمل�ص �لن��ب �لأردين.
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من  �أتين  �سيدة   18 �إلى  �لن��ب  مجل�ص  في  �ل�سيد�ت  عدد  �رتفع  فقد   ،2013 �لعام  مطلع 
مختلف �لمحافظات ودو�ئر �لبادية، منهن: 15 �سيدة على نظام �لك�تا �لن�سائية، و�سيدتان 

نجحن بالتناف�ص �لحر مع �لرجال، و�سيدة �أخرى نجحت على �لقائمة �ل�طنية �لن�سبية. 

حقيقة، نحن نجد �أن �لمر�أة �لأردنية، ��ستغلت وعملت في �لبرلمان �لأردني، على �أكمل 
وجه، وقامت بدورها �لت�سريعي ودورها �لرقابي، ودورها �لدبل�ما�سي، و�ساركت في �جتماعات 
�للجان، وطبخت �لق��نين، ووجهت �لأ�سئلة، بالإ�سافة �إلى م�ساركتها في �ل�ستج��بات، لقد 

�ساركت في كل �لق�سايا �لمهمة �لتي تهم �ل�طن و�لم��طن.

�إلى جانبنا في  �إخ��ننا �لن��ب �لرجال كان�� د�ئمًا د�عمين لنا، وي�سجع�ننا، ويقف�ن 
كل خط�ة نخط�ها. وهناك بع�ص �لأم�ر بحاجة �إلى »ك�ل�سة« لل�سغط من خاللها على ق�سايا 
ملحة تهم �لمر�أة و�لطفل و�لأ�سرة. و�لتعديالت �لد�ست�رية �ساعدت في �نت�سار �لمر�أة وو�سع 
�لق��نين  بع�ص  �إنجاح  ل�سالح  و�سغ�طات  »ك�ل�سة«  نعمل  ونحن  �لمهمة.  لق�ساياها  حل�ل 
و�لقر�ر�ت. و�أود �لق�ل �إننا نتمنى �أن يبلغ عدد �لن��ب �لإناث ثلث عدد �أع�ساء مجل�ص �لن��ب 
على �أقل تقدير، علمًا باأن عدد �أع�ساء �لمجل�ص �لنيابي �لحالي 150 ع�س�ً�. و�أخيرً� �أ�سكر 

جميع �لأخ�ة �لم�ساركين و�لأخ��ت �لم�ساركات في هذ� �لم�ؤتمر.

د. اأعلية عالني)17(، ت�ن�ص :
كان  �لذي  �لديمقر�طية  في  �لفادح  �لنق�ص  �لعربي  �لربيع  �سد  هل  ه�:  ت�ساوؤل  لدي 
�أم  �لعربية  �لمر�أة  على  خير  طالع  �لعربي  �لربيع  هذ�  كان  وهل  �لعربي؟  �لربيع  قبل  قائمًا 
�إلى  �أدت  �لتي  �لعربي  �لربيع  �لمر�أة فيها بعد ث�رة  لت�ن�ص وتجربة  بالن�سبة  �أعطي مثاًل  ل؟ 
هروب �لرئي�ص بن علي، و�أقرنها بفترة ما قبل �لربيع �لعربي. ففي ت�ن�ص كانت �لمر�أة ناخبة 
في  نائبة  �لت�ن�سية  �لمر�أة  كانت  �ل�ستينيات  في  �لما�سي.  �لقرن  خم�سينيات  منذ  ومنتخبة 
�لبرلمان، وفي بد�ية �لثمانينيات �أ�سبحت �لمر�أة وزيرة. وبعد �لربيع �لعربي، وقع �لحفاظ 
على هذه �لحق�ق، �لآن لدينا �لمر�أة رئي�سة لنقابة �لق�ساة، ورئي�سة لجمعية �لق�ساة، ور�أينا 
�لمر�أة �أي�سًا في جمعية هامة جدً� رئي�سة لـ »نقابة �لأعر�ف«. �إذً� لماذ� بعد كل هذ� �لم�سار 
فقد  �لمر�أة؟!  حق�ق  ومن  �لمر�أة  حرية  من  بالحد  تنادي  �أ�س��تًا  نجد  للمر�أة،  �لت�ساعدي 
�لمدني  �لمجتمع  ��ستفز  مرعبًا  مقاًل  يناير2014،   17 ي�م  لين  �أون  �إي�ست  ميدل  ن�سرت 
�لت�ن�سي؛ كان خطابًا من �أحد �لتيار�ت �لدينية �لمت�سددة، ينادي باإعادة تعدد �لزوجات. هذ� 

)17( �أ�ستاذ يف جامعة من�بة.
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كالم تع�دنا عليه، لكنه ر�ح ينادي �أي�سًا بما كان �سائدً� في �لقرون �ل��سطى، لقد نادى ب��سع 
حز�م عفة للمر�أة..�إلى غير ذلك. هذه �لدع��ت ولُح�سن �لحظ، وجدت مفع�ًل عك�سيًا لدى 
�لمجتمع �لمدني في ت�ن�ص، لدرجة �أن �لد�ست�ر �لت�ن�سي �لذي ختم �لبارحة، �أقر بحق �لمر�أة 
�أن ت�سارك في كل �لأن�سطة �ل�سيا�سية و�لدبل�ما�سية،  بالتر�سح لرئا�سة �لجمه�رية، وبحقها 

وفي كل �ل�ظائف مهما كانت �سغيرة �أو كبيرة. 

�إنه �إذ� ��ستفادت �لمر�أة في ت�ن�ص من �لربيع �لعربي، فاإن �لفائدة  بهذ� يمكن �لق�ل 
تحققت من وجهة و�حدة هي �أن �لمجتمع �لمدني، ه� �لذي �سغط على �لأحز�ب �ل�سيا�سية، 
وه� �لذي �سغط على �لتيار�ت �لدينية و�لعلمانية كي تقبل بد�ست�ر ت��فقي ربما ي�ؤدي بت�ن�ص 

�إلى بر �لأمان ويحفظها من �لتجاذبات �لقائمة في عالمنا �لعربي.

د. الزبير عرو�س)18(، �لجز�ئر: 
في هذه  �لمت��جد�ت  فاأنتن  ق�سايا مجتمع.  �أمام  �لآن  �إننا  يق�ل  �لأ�ستاذ عريب  كان 
ومتخ�س�سات  منا�سالت  ب�سفتكن  بل  ن�ساء  مجرد  ب�سفتكن  لي�ص  هنا  �إلى  جئتن  �لقاعة، 
�لعربية.  مجتمعاتنا  لنه��ص  حقيقة،  لة،  �لمعطِّ �لمجتمع  ق�سايا  �أكثر  من  ق�سية  تعالجن 

فالخطاب �لن�سالي ب�سفتكن �سيد�ت يظل يخدم �لق�سية. 

لقد �سمعت م�سطلحًا ��ستخدم بكثرة في هذه �لجل�سة، وه� م�سطلح خطير لكنه متد�ول 
�سيا�سيًا ومعتمد قان�نيًا، وه� ما ي�سمى بقان�ن »�لك�تا« �لن�سائية. هذه �لك�تا �أو هذ� �لن�سيب 
�أو هذه �لح�سة هي من �أخطر �لمفاهيم و�لم�سطلحات �لم�ستعملة في معالجة ق�سية �لمر�أة. 
فالك�تا تدل على �أن �لمجتمعات �لعربية غير م�ستعدة بعد لتمكين �لمر�أة تمكينًا فعليًا، وكل 
ما يعطى للمر�أة ه� »منحة من �ل�سلطان«! �أي كما ل� �أن �لمجتمع يرف�سكن، ونحن نتبرع لكّن 
بهذه �لح�سة �أو هذه �لمنحة �لتي هي م�سم�مة ول تعالج �لق�سايا �لحقيقية للمر�أة، و�إنما هي 
معالجة قيم، �لقيم �لمعطلة في �لمجتمع و�لتي تح�ل دون و�س�ل �لمر�أة �إلى مكانتها �لالئقة 

في مجتمع �إن�ساني. 

��سمح�� لي �أن �أ�سير �إلى كثرة ��ستخد�م م�سطلح »�لربيع �لعربي«. نحن كعرب نتبنى 
مفاهيم وم�سطلحات تق�م �أو تبنى على �لعاطفة، ل ي�جد هناك ما ي�سمى بالربيع، بل هناك 
»ث�ر�ن« في �لعالم �لعربي، هذ� �لث�ر�ن �لم�ج�د في عالمنا �لعربي �أ�سبابه كلها و�حدة، �س��ء 

)18( �أكادميي، جامعة �جلز�ئر.
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�أكان في ت�ن�ص �أو في �لجز�ئر �أو �أي مكان �آخر من عالمنا �لعربي، لكن هناك لحظات تاريخية 
هي �لتي تمكن هذ� �ل�سعب �لعربي �أو ذ�ك من »�لث�ر�ن«. باإيجاز، رجائي لكم �عتماد مفه�م 
»�لربيع �لعربي« �لذي جعل �لأ�ستاذ عريب يت�ساءل من ه� �لبلد �لعربي �لذي بد�أ بالربيع، هل 

بد�أ في �لجز�ئر، �أم بد�أ في ت�ن�ص، �أم في مكان �آخر. 

لأن  ربيعًا،  يك�ن  �أن  يمكن  ول  »ث�ر�ن«،  تاريخ  ه�  �لعربية  �سع�بنا  تاريخ  �إن  حقيقة، 
�لأ�سباب �لتي �أدت �إلى هذ� »�لث�ر�ن« هي و�حدة، وهي ذ�تها في �لدول �لعربية، لهذ� يجب �أن 

تتم معالجته على هذ� �لأ�سا�ص. 

اآ�سيا عمران)19(، �لعر�ق:
حقيقة، قبل �أن نق�ل �إن �لمر�أة لم تعَط حق�قها، �أو �أن هذه �لحق�ق قد �سلبت منها، 
يجب �أن نتحدث عن �لمر�أة نف�سها، هل تعرف �لمر�أة حق�قها �أ�ساًل؟ هل تق�م بالدفاع عن 
بدخ�ل  ت�سمح  �أم مجبرة،  باإر�دتها  �أكانت  �س��ء  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  فمعظم  �لحق�ق؟  هذه 
�ل�سيا�سي،  بالعمل  مقتنعة  غير  نف�سها  �لمر�أة  �أن  نجد  لكننا  �ل�سيا�سية،  و�لم�ساركة  �لمر�أة 
بل حتى �أن �لن�ساء �أنف�سهن ل يثقن بالن�ساء كممثالت عنهن في �لبرلمان، فمن يجلب لهن 
�لحق�ق؟ لذلك يجب �أن تعرف �لمر�أة �أوًل ما هي حق�قها، وكيف تنتزعها. فالحق�ق ُتنتزع ول 
تعطي. ولأن �لمر�أة في �لعر�ق، وحتى في �لدول �لعربية تخ�سى �لخ��ص في �لعمل �ل�سيا�سي، 
تنتخب  نف�سها  �لمر�أة  �إن  بل  و�لتقاليد،  �لأعر�ف  ب�سبب  �أو  �لأمنية،  �لظروف  ب�سبب  ربما 
م�ؤتمر�ت  نتبنى  ونحن  كن�ساء،  �أوًل  علينا  �ل��جب  �إذً� من  �لمر�أة،  بدل  �لرجل كممثل عنها 
لتفعيل دور �لمر�أة في �لمجتمعات �لعربية، �أن نعمل �أوًل على رفع �ل�س�ية �لثقافية و�ل�سيا�سية 
و�لجتماعية و�لقت�سادية للن�ساء، كي يقمن وينه�سن ب��قعهن �لأليم، خا�سة �أنهن عانين من 
�لتهمي�ص و�لإهمال و�لتعذيب و�لعتقال و�لقتل و�لترهيب لفتر�ت ط�يلة خلت، وما زلن يعانين 
لغاية �لي�م. ويت�جب علينا تن�سئة ركائز ن�س�ية �سيا�سية جديدة قادرة على �لعمل �ل�سيا�سي 
و�لدفاع عنها  بحق�قها  للمطالبة  �لالزمة  �ل�سيا�سية  �لثقافة  �لمر�أة  تمتلك  بحيث  و�لقيادة، 

كامر�أة. ول� �سمح �لمجال لقر�أت عليكم ق�سيدة تعجبني لل�ساعر �أحمد مطر عن �لحرية.

)19( م�س�ؤولة مكتب �ملر�أة يف �لتجمع �ملدين لالإ�سالح.
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زهيرة كمال)20(، فل�سطين:
�سكرً� على هذ� �للقاء، �ساأخت�سر و�أجيب عن �س�ؤ�ل �لأ�ستاذ عريب ح�ل ما ن�سك� منه 

بما �أن �لحديث عن و�قع �لمر�أة.
�إن �لم�ساألة �لأ�سا�سية �لتي �أحب �أن �أثيرها، هي �أننا ل ننظر �إلى ق�سية �لمر�أة باعتبارها 
ويجب  تنم�ية،  ثقافية،  �سيا�سية،  مجتمعية،  وطنية،  ق�سية  �لمر�أة  فق�سية  متكاملة،  ق�سية 
�أن ناأخذ كافة هذه �لأبعاد معًا ب�سكل متكامل. ول يكفي �لق�ل �إن �لمر�أة �ساركت في عملية 
�لن�سال، هذ� �سحيح، وقد ُثّمن دورها في كل �لدول �لعربية، �س��ء �سابقًا �أو حاليًا، لكن كيف 
ينعك�ص ذلك على �لق�سايا �لأخرى، وكيف ت�سارك �لمر�أة في كل هذه �لعملية ب�سكل متكامل؟ 
مجتمع،  ق�سية  نحن  نق�ل  كما  هي،  بل  ل�حدها،  ق�سيتها  هي  لي�ست  �لمر�أة،  ق�سية 
وبالتالي �لرجل ه� طرف �أ�سا�سي في هذ� �لم��س�ع. �لم�ؤ�س�سات و�لحركات �لن�س�ية، خالل 
كل �لعملية �لن�سالية للمر�أة منذ منت�سف �لقرن �لما�سي حتى �لآن، تناق�ص ق�سايا �لمر�أة 
�لرجل فيها م�ساركة فعالة، بينما  بالمر�أة ل�حدها، ول ي�سارك  ل� كانت ق�سايا خا�سة  كما 

نحن ندرك �أن �لرجل ه� د�ئمًا م�ساند لق�سايا �لمر�أة �أو ما تقرره �لمر�أة ذ�تها. 
�سارك  �إذ�  �أنه  نجد  �لتدريبية،  �لبر�مج  �أثناء  في  »�لجندر«  عن  نتحدث  عندما  لهذ� 
رجل في �لتدريب ي�سعر كاأنه خجالن من هذ� �لم��س�ع، باعتباره يتناول �س�ؤون �لمر�أة فقط، 
وتتعلق  معًا،  بالثنين  تتعلق  �ل��قع  في  �لمر�أة  ق�سية  �أن  برغم  �لرجل. هذ�  يتحدث عن  ول 

بدورهما في عملية �لتغيير �لمجتمعي. 
من هنا كيف يمكننا �أن ن�جه بر�مجنا بطريقة مختلفة، بحيث ل تقت�سر �لمر�أة في 
حديثها عن ق�سيتها �لخا�سة كامر�أة، لأننا نالحظ �أن كل م�ؤ�س�ساتنا �لن�س�ية تتحدث فقط 
عن ق�سايا �لمر�أة عندما تتناول ق�سايا »�لعنف �سد �لمر�أة«، و»حق�ق �لمر�أة« ...�إلخ، وهي 
�ل�طني  �ل�ساأن  من  فيها جزءً�  �لمر�أة  تك�ن  ل  وبالتالي  بالمر�أة،  تتعلق  �سغيرة  ق�سايا  كلها 
�لعام. من هنا يجب �أن نت�جه نحن �إلى هذ� �ل�ساأن �ل�طني �لعام، حتى نك�ن حا�سرين كن�س�ة 
في كل �لمجالت. وفي هذ� �لم��س�ع، يجب �أن يك�ن لدينا دور كن�ساء في مناق�سة �لم��زنة، 
تحقق  �أن  يمكن  وكيف  �لعامة،  �لم��زنة  تت�جه  كيف  لنناق�ص  �س�تنا  نرفع  �أن  من  باأ�ص  ول 

�لعد�لة �لجتماعية و�لم�ساو�ة و�لكر�مة وتر�عي �لأول�يات �ل�طنية. 
�أو ق�سية هامة ه� محاربة �لف�ساد، فاأين دورنا  �لم�ساألة �لثانية، نحن لدينا بند هام 

كن�ساء في عملية محاربة �لف�ساد، وو�سع معايير لهذ� �لم��س�ع.
�لم�ساألة �لثالثة تتعلق بالإ�سالح �لقان�ني، فعندما ن�ستغل على �لإ�سالح �لقان�ني، فاإننا 
ناأخذ كل �لق�سايا؛ من قان�ن �لعق�بات، لقان�ن �لأ�سرة، كل هذه �لق��نين، يجب �أن ناأخذها 

)20( �لأمينة �لعامة للحزب �لدميقر�طي �لفل�سطيني »فد�«.
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بعين �لعتبار، ولكن �إذ� نظرنا �إلى �لإ�سالح �لقان�ني ككل، فالمر�أة جزء من �لم��س�ع �لعام 
وبالتالي يجب �أن ناأخذها بعين �لعتبار في كافة هذه �لق�سايا.

م�ساألة �أخيرة، م�ساألة �لك�تا �لن�سائية؛ �لك�تا �لن�سائية لي�ست منحة ولي�ست هدية تقدم 
للمر�أة، �أو �إجر�ء �إ�سافي �إيجابي يعطى للمر�أة. نعم ه� �إجر�ء �إيجابي للمر�أة، لكن لتع�ي�ص 
�لظلم �لتاريخي �لذي وقع على �لمر�أة، ونحن نتحدث عن ثقافة م�ج�دة في د�خل �لمجتمع. 
�سحيح �إن �لنائبة قالت �إن �لن�ساء �س�تن لها ولي�ص ل�سيخ �لقبيلة، لكن هذه هي حالة، لكن 
�لحالة �لعامة غير ذلك، لأنه لدينا و�سع عام يحتاج �أن نعطي للمر�أة في ظّله دفعة �إلى �لأمام.
�إذ� كان هناك من ل ي�ؤيد �لك�تا بن�سبة 20 �أو 30 % مثاًل، فليعطنا �لقان�ن �لذي �أقر في 
ت�ن�ص و�لذي ي�سترط �أن تك�ن �لتر�سيحات بالتناوب: »رجل، �مر�أة، رجل �مر�أة«. ح�سنًا هذ� 
يعني �لن�سف، �أي �لم�ساو�ة �لكاملة، وبالتالي يجب �أن تك�ن كل قائمة، ُن�سفها من �لن�ساء 
% من كال �لجن�سين. ويمكن �أن نعمل بهذه �لطريقة  �لمر�سحات، �أو تت�سمن ما ل يقل عن 40 
�إذ� ما �أردنا �أن نتحدث عن �لم�ساو�ة بين �لرجل و�لمر�أة. �أما �لت�ساوؤل لماذ� نخ�س�ص للمر�أة 
%، و�أن هذ� ظلم وهذ� تمييز، ل، هذه نظرة غير  %، �أو ل يج�ز �أن �أعطيها ن�سبة 30  ن�سبة 30 
م��س�عية للم�ساألة، وهذ� ل يتعار�ص مع حقيقة �أن �لن�ساء يتطلعن للم�ساو�ة �لكاملة، ويجب 

�أن ينا�سلن من �أجل هذه �لم�ساو�ة، وبالتالي تف�سل�� لتحقيق هذه �لم�ساو�ة �لكاملة. 

د. عيدة المطلق)21(، �لأردن:
�س�ف �أتقدم ببع�ص �لمالحظات �ل�سريعة لهذ� �لم�ؤتمر ح�ل عمل �لمر�أة �لعربية ب�سكل 

عام و�لمر�أة �لأردنية ب�سكل خا�ص، �أرج� �أن �أوفق في �لخت�سار. 
وحتى  �ل�سباح  من  لحظنا  كما  �لن�س�ي،  �لخطاب  وتناق�ص  تعدد  �أمام  حقيقة  نحن 
�لآن، وهذ� يع�د �إلى �أن كل من ه� ح�ل هذه �لمائدة �لم�ستديرة، قد �أتى من خلفية �سيا�سية 
مختلفة عن �لآخر، وكذلك من بلد عربي ربما فيه �لق�سايا مختلفة بع�ص �ل�سيء، وهذ� يعني 
�أنه من �ل�سعب جدً� �أن نحّيد م��قفنا �ل�سيا�سية �لم�سبقة. و�أع�د لما طرحته �لأخت �لكريمة 
�أن يحّيد  �ل�طني، ه� ما يمكن  �لعمل  باأن �نخر�طنا في  �ل�سيدة زهيرة كمال، من فل�سطين، 

بع�ص هذ� �لتناق�ص في �لخطاب. 
جاء  �لتط�ر  هذ�  تط�ر،  هناك  و�لآن  به،  بد�أنا  �لذي  بالخطاب  �ل�سباح  في  بد�أنا  لقد 
و�لخبر�ت  �لتجارب  وتبادل  �لن�س�ية  �لتيار�ت  بين مختلف  �لمفت�ح  �لح��ر  لتط�ر هذ�  نتيجة 
فيما بيننا. و�عتقد �أنه ل حل لإز�لة هذ� �لتناق�ص �إل بالمزيد من �لح��ر �أو �لح��ر�ت، ومزيد 

من �لنفتاح على بع�سنا بع�سنا كحركات ن�س�ية عربية، لها هم�مها �لم�ستركة. 

)21( نا�سطة وع�س�ة جمل�ص �س�رى يف جبهة �لعمل �لإ�سالمي.
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�ل�سباح  في  �لمغرب  من  �أمينة  �لكريمة  �لأخت  قدمته  �لذي  للمقترح  �أع�د  وبالتالي 
باأننا بحاجة فعاًل �إلى مر�جعات فكرية فيما بيننا كاأحز�ب وكمنظمات، كما �أننا بحاجة �إلى 

مر�جعات كمنظمات وحركات ن�س�ية قد تجمع �ستاتنا �لفكري، وهذ� ما �أود �أن �أق�له.
لكن �أعجب كيف قفزت جميع مد�خالت فل�سطين عن معاهدة �أو�سل� وما فعلته في �لم�قف 
�ل�سيا�سي �لفل�سطيني. �لم�ساألة لي�ست �نق�سامًا �سيا�سيًا طارئًا، �عتقد �أن �لنق�سام حدث منذ 
ت�قيع معاهدة �أو�سل�، وهذ� لي�ص �ساأنًا فل�سطينيًا فح�سب، بل ه� �ساأن �أردني، و�ساأن م�سري. �إن 
ت�قيع معاهد�ت مع �لعدو �ل�سهي�ني �أحدث �سروخًا في �لمجتمع و�نق�سامات، وبالتالي خ�سع 
م��س�ع �لمر�أة لما خ�سعت له باقي �لق�سايا، فما تم بال�ساأن �ل�سيا�سي تم بال�ساأن �ل�طني، ووقع 

�لنق�سام على هذه �لخريطة. 

�سفاء عابد)22(، فل�سطين:
ون�ساء  فل�سطين  ن�ساء  وتحيات  عام،  ب�سكل  �لفل�سطيني  �سعبنا  تحيات  لكم  �أنقل  بد�ية 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  حق�ق  عن  دفاعًا  لي�ص  �لحتالل  ي��جهن  �لل��تي  خا�ص،  ب�سكل  �لقد�ص 

وح�سب، و�إنما دفاعًا عن كر�مة �سع�ب �أمتنا �لعربية كافة.
�لبلد�ن �لعربية،  �ساأقدم مقترحين ح�ل �لمكا�سب �لتي حققتها �لمر�أة في �لعديد من 
تك�ن  باأن  يتطلب  وهذ�  وملح�ظ.  فاعل  ب�سكل  �لعربية  �لث�ر�ت  بد�يات  في  �لمر�أة  وم�ساركة 
بالمر�أة  ُتعنى  �لتي  و�لم�ؤ�س�سات  �لتحاد�ت  كل  ندع�  لذ�  �لدور،  هذ�  لحماية  حا�سنة  هناك 
و�لنخب �لجتماعية  و�لمثقفين  و�لمفكرين  �ل�سيا�سية  و�لق�ى  �لأحز�ب  بالتعاون مع  وحق�قها 
و�ل�سحفية لإيجاد �سيغة لحماية هذه �لحق�ق �لمكت�سبة ولم��جهة �أي م�سا�ص بحق�ق �لمر�أة 

في �لمرحلة �لقادمة. 
عن  ناتج  فهذ�  �لعربي،  للربيع  كنتيجة  �لمر�أة  معاناة  ح�ل  �آخر  مقترحًا  �ساأقدم  �أي�سًا 
وج�د ق�ى و�أطر�ف �سيا�سية، �أفكارها تناق�ص دور �لمر�أة وتط�رها، ورغم خالفاتها �ل�سيا�سية 
�إل �أنها متفقة على تحجيم دور �لمر�أة، وهذ� يتطلب �أن ي�سدر قر�ر عن هذ� �لم�ؤتمر، و�آلية 
للت���سل من �أجل تجميع كافة �لأطر�ف �لم�ؤمنة بالديمقر�طية وحق�ق �لمر�أة لت�حيد �لجه�د 

في م��جهة �لتيار�ت �لعاملة �سد �لمر�أة. 

كريمة الجواري)23(، �لعر�ق:
بد�ية، لدي مالحظتان: �لمالحظة �لأولى، ح�ل م��س�ع �لإ�سالم، حيث �أن بع�ص �لكتل 
�لإ�سالم، ومنها  �إلى  �أ�ساءت كثيرً�  �لإ�سالم،  �ن�س�ت تحت عباءة  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �أو 
�لذي  �لنكاح«  م�ؤلم جدً�، وخا�سة م��س�ع »جهاد  �لأخ��ت، فهذ� حقًا  ما ذكر في مد�خالت 

)22( ع�س�ة �جلبهة �لعربية لتحرير فل�سطني، نائبة رئي�سة �حتاد جلان كفاح �ملر�أة �لفل�سطينية.
)23( حمامية �سابقة ونا�سطة يف ق�سايا حق�ق �لإن�سان، نائبة يف �لربملان �لعر�قي، رئي�سة تكتل �لتعاون و�لنه�سة.
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�سمي بهذ� �ل�سم �لم�سيء لالإ�سالم، وهذ� »د�ص« على �لإ�سالم، فال يمكن، ومن �لم�ستحيل، 
لم�سلم حقيقي �أن يبدر عنه �أو �أن يق�م باأعمال �سنيعة كهذه، لذ� يجب �أن نفرق بين �لإ�سالم، 
وبين �لمند�ص تحت عباءة �لإ�سالم. وبالطبع هذ� �ل�سخ�ص �أخذ غطاء �لإ�سالم من �أجل تمرير 
مخططاته، ومن �أجل طم�ص ��سم �لإ�سالم و�لإ�ساءة �إليه. وهذ� �لإيــــذ�ء، باعتقادي، ل يمــــــت 
�أن هذ� قد جاء من خارجنا كعرب وم�سلمين،  �لإ�سالم ب�سلة. و�عتقد  �إلى  �لعرب ول  �إلى  ل 

بدون �أن �أذكر �لأ�سماء.
�لم�ساألة �لأخرى، م�ساألة �لمر�أة. تحدثت �لأخت، وقالت �إن �لحق�ق ت�ؤخذ ول تعطى. �أكيد 
�أن �لحق�ق تنتزع لأن �لمر�أة �لعر�قية ب�س�رة خا�سة و�لمر�أة �لعربية ب�س�رة عامة، قادرة على 
�لقيادة، وتمتلك من �لقدر�ت ما ي�ؤهلها لذلك، وي�سهد �لتاريخ �لعربي �لإ�سالمي على �أن �لمر�أة 
�لعربية قادرة على �لم�ساركة �ل�سيا�سية وعلى �لقيادة، لكن مع �لأ�سف �ل�سديد �لذي يح�سل 
�أن �لمر�أة �لعربية غير قادرة،  �لآن، ه� هيمنة �لرجال على �لكتل �ل�سيا�سية. وذكرت �لأخت 
�إل في بع�ص �لحالت  وغير مقتنعة بدورها، ول بقدر�تها على �لقيادة و�لم�ساركة �ل�سيا�سية، 
�لنخب�ية، و�لدكت�رة �أ�سماء ذكرت �أن �لختيار�ت كانت غير م�فقة، �أنا �أق�ل: ل، �لختيار�ت 
يمكن �أن تك�ن �سحيحة، لكن �لم�سكلة �أن �لرجال مهيمن�ن على كل م�سائر �لأم�ر ومفا�سل 
�لعمل في دولنا �لعربية. ويعاني كل وطننا �لعربي من هذه �لهيمنة ولي�ص فقط �لعر�ق. بع�ص 
�لن�ساء مقتنعات تمامًا بقدر�تهن وبق�ساياهن، لي�ص فقط فيما يخ�ص ق�سايا �لمر�أة فح�سب، 
�ل�سع�ب  وتهم  �لعربي،  �لم��طن  وتهم  �ل�طن  تهم  �لتي  �لق�سايا  يخ�ص  فيما  كذلك  و�إنما 
�لعربية. ما �أريد �أن �أق�له و�أدع� �إليه ه� �أنني �أطالب بت�حيد �لن�ساء من �أجل تحقيق كل ق�سايا 

�ل�طن �لعربي. 

بهيجة طراد)24(، �س�ريا:
�إنها فر�سة طيبة �أن نجتمع كن�ساء من كافة �لدول �لعربية، �سيد�ت و�أ�ساتذة. بد�ية، لقد 
�نتز�ع  �لتاأكيد على  �لتي قدمتها �لأخ��ت منذ �ل�سباح، وبالذ�ت  ��ستمعت لكافة �لمد�خالت 
حق�ق �لمر�أة، و�لخط��ت �لأولية في هذ� �لم��س�ع. ولكننا في هذ� �لمجال ل نذكر �لخط��ت 
كثيرً� على �سعيد  و�سلنا لخط��ت متقدمة  �لعربية. نحن  �لمر�أة  �إليها  و�سلت  �لتي  �لمتقدمة 
تمكين �لمر�أة �جتماعيًا وثقافيًا وحتى �سيا�سيًا. و��ستطاعت �لن�ساء �أن ياأخذن دورهن مهنيًا، 
�لذي  �لعلمي  �لتح�سيل  �لكالم، ه�  و�لدليل على هذ�  �لأ�سري،  �لقت�سادي  ويح�سّن و�سعهن 
و�سلت �إليه �لمر�أة في عالمنا �لعربي، وقدومنا للم�ساركة في هذ� �لم�ؤتمر، و�جتماعنا لمناق�سة 

�أو�ساع �لمر�أة في وطننا �لعربي. 
و�إذ� �أردنا �أن نتحدث عن �لمر�حل �لأولى، و�أن ندعي �أن �لمر�أة لم تح�سل على حق�قها، 
ولم تتمكن من لعب دورها �لحقيقي في �لمجتمع، فاإذ� كان هذ� �لكالم �سحيحًا، فهذ� يعني �أننا 

)24( ع�س�ة �ملكتب �لتنفيذي لحتاد �لدميقر�طيني �ل�س�ريني �ملعار�ص.
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على مد�ر عق�د و�سن��ت، لم ن�ستطع تحقيق �أي �إنجاز يذكر، وهذ� غير �سحيح وغير منطقي، 
لأننا ل� لم نحقق �أي �نجاز لما ُعقد مثل هذ� �لم�ؤتمر، ول ��ستطعنا �أن نح�سره في حال عقده. 
�أغلب  في  ب�سر�حة،  �لمر�أة،  �أن  بر�أيي  �لرجل،  هيمنة  م��س�ع  على  كثيرً�  �أكد  �لبع�ص 
�لتي  �أعطيت، حقيقة، دورها. فالمر�أة  �أو �لمت�سددة، قد  �لمجتمعات �لعربية، �س��ء �لمعتدلة 
تريد �أن تتعلم وتدر�ص، با�ستطاعتها �ل��س�ل �إلى �أعلى م�ست�يات �لتعليم �لعالي. كذلك هنالك 
رعاية �أ�سرية لأطفالها. و�لمر�أة �لتي تريد �أن تدخل �س�ق �لعمل لت�ستغل، �لمجال مفت�ح �أمامها. 
و�أعتقد �أنه ل ي�جد �أ�سرة تقف ب�جه بناتها �أو �أطفالها وتمنعهم من �لدر��سة و�لتح�سيل �لعلمي. 
لذ� �أتمنى �أن ن�ؤكد في هذ� �لم�ؤتمر على �لمر�حل �لمتقدمة و�لمتط�رة �لتي و�سلت �إليها �لمر�أة 
خالل كفاحها عبر �ل�سن��ت �لما�سية، ونقدم مقترحات لالرتقاء ب��سعها ل �سيما في مجال 
�لت�سريع، ومجال �لق�سايا �لعملية. ويجب بالتالي �أن ننطلق من هذه �لمرحلة في حديثنا، ل �أن 
نبقى نتحدث وننطلق من �لع�س�ر �لقديمة �لتي كانت تت�سم بتخلف �لمر�أة �لعربية، �إذ ل يج�ز 

�أن نبقى نتحدث عن �لبد�يات. 

ال�سيخ فريد الباجي)25(، ت�ن�ص:
�أرج�  �أن نخرج من هذ� �لم�ؤتمر، بنتيجة عملية مخت�سرة وو��سحة، من غير �أن نتاأثر 
بخلفياتنا �لحزبية و�ل�سيا�سية و�لأيدي�ل�جية. لماذ� ما ز�لت �لمر�أة �لعربية، ل تعي�ص في ع�سر 
�لربيع �لعربي، بل تعي�ص في �لع�سر �لجليدي، ما �لأ�سباب؟ وكيف �سنعالج ذلك بطريقة عملية 

و��سحة ومف�سلة، حتى يك�ن م�ؤتمرنا ناجحًا، وبارك �هلل فيكم. 

)25( جمعية د�ر �حلديث �لزيت�نية، معهد د�ر �حلديث �لزيت�نية للعل�م و�لدر��سات �ل�سرعية.
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مكانةالمراأةودورهافيالد�ستوروالت�سريعاتالم�سرية
قبلالربيعالعربيوبعده

�سعيد عبد الحافظ)1(، م�سر

اأهمية رابطة المواطنة باعتبارها مناطاً للحقوق والواجبات
�لدولة  مظاهر  �أهم  �أحد  و�ل��جبات  �لحق�ق  مناط  باعتبارها  �لم��طنة  ر�بطة  تعد 
�ل�طنية �لحديثة؛ وت�ساهم في تط�ر �لمجتمع �لإن�ساني ب�سكل كبير من ناحية، وفي �لرتقاء 
بالدولة �إلى مرحلة �لم�ساو�ة و�لعدل و�لإن�ساف بين رعايا �لدولة ب�سرف �لنظر عن �لتن�ع 

�أو �لختالف في �لدين �أو �للغة �أو �لجن�ص من ناحية �أخرى.

�لأفر�د منذ  يكت�سبها  �لأ�سا�سية، حق�ق  �لإن�سان وحرياته  �أن حق�ق  فيه  ومما ل �سك 
�لحق�ق  للحك�مات، وهذه  �لأولى  �لم�سئ�لية  وتط�يرها  �لحق�ق  وتعتبر حماية هذه  �ل�لدة. 
�أن كل حق�ق  �لإن�سان  �لدولية لحق�ق  �لم��ثيق  وت�ؤكد  �لحك�مات.  و�سمانها معلقة في ذمة 
�لإن�سان �ل�سيا�سية و�لمدنية و�لجتماعية و�لقت�سادية هي حق�ق عالمية ومرتبطة ببع�سها 
بع�سها �رتباطًا ل يقبل �لتجزئة، كما ن�ص على ذلك �لإعالن �لعالمي لحق�ق �لإن�سان �ل�سادر 

عام 1948.

بحق�قها من  للمطالبة  �لن�سائية  �لحركات  �إطار  في  كفرد  �لمر�أة  �نطلق خطاب  وقد 
�س�ؤون  �إد�رة  في  ت�ساهم  ك�نها  ومن  �لرجل،  �ساأن  �ساأنها   - كاإن�سانة   - �إن�سانيتها  منظ�ر 
�أن م��ثيق حق�ق �لإن�سان تتناول عددً� كبيرً� من  �إلى  مجتمعها مثلها مثل �لرجل، وبالنظر 
�لحق�ق تتعلق بالمر�أة ب�سكل خا�ص وبالأ�سرة و�لطفل. و�إذ� كانت �لمر�أة قد نجحت في �لعديد 
�لعمل  �لإن�سان، فحظيت بحق  �لعالم في نيل ق�سط من حق�قها من منطلق حق�ق  من دول 

)1( باحث، رئي�ص م�ؤ�س�سة ملتقى �حل��ر.
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و�لقتر�ع و�لتر�سيح للمنا�سب �ل�سيا�سية، �إل �أنها ما لبثـت �أن �أدركـــــت �أن تفعيل هذه �لحق�ق 
على �أر�ص �ل��قــع ل يت�قف على منح �لحق فقط، و�إنما يرتبط ب�سكل وثيق بدمج تلك �لحق�ق 
و�إحد�ث تح�ل في �لهياكل �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية للدولة بما ي�سمح 

باإعمال هذه �لحق�ق على �أر�ص �ل��قع.

وفي م�سر، لم يت�قف كفاح �لمر�أة �لم�سرية على �لم�ست�ى �ل�سيا�سي منذ �أن �أعلنت 
�حتجاجها على د�ست�ر عام 1923 �لذي منح حق �لتر�سح و�لنتخاب في مجل�ص �لأمة للذك�ر 
فقط، ولم يت�قف ن�سالها حتى �أُقر د�ست�ر عام 1956، و�أ�سبحت �لمر�أة �لم�سرية ع�س�ً� في 
�أول دولة عربية  باأنها  �آنذ�ك  �ل�سلطة �لت�سريعية �لتي ت�سع �لق��نين للبالد، وو�سفت م�سر 

تعطي �لمر�أة هذ� �لحق.

المراأة الم�سرية بين ثالثة د�ساتير )1971، 2012، و2014(:
ت�سمنت ن�س��ص د�ست�ر 1971 �أربع م��د ذ�ت �سلة بالمر�أة وحق�قها، هي �لتالية:

�لمادة 8: تكفل �لدولة تكاف�ؤ �لفر�ص لجميع �لم��طنين.

�لمادة 9: �لأ�سرة �أ�سا�ص �لمجتمع، ق��مها �لدين و�لأخالق و�ل�طنية. وتحر�ص �لدولة 
على �لحفاظ على �لطابع �لأ�سيل لالأ�سرة �لم�سرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تاأكيد 

هذ� �لطابع وتنميته في �لعالقات د�خل �لمجتمع �لم�سري.

�لمادة 10: تكفل �لدولة حماية �لأم�مة و�لطف�لة، وترعى �لن�صء و�ل�سباب، وت�فر لهم 
�لظروف �لمنا�سبة لتنمية ملكاتهم.

�لمادة 11: تكفل �لدولة �لت�فيق بين و�جبات �لمر�أة نح� �لأ�سرة وعملها في �لمجتمع 
و�لقت�سادية، دون  و�لثقافية  �ل�سيا�سية و�لجتماعية  �لحياة  بالرجل في ميادين  وم�ساو�تها 

�إخالل باأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية. 

هذه هي �لم��د �لتي جاءت في د�ست�ر �سدر في مناخ �سيا�سي مقيد ونظام �قت�سادي 
�لدولية  �لتفاقيات  وت�سديق م�سر على  ت�قيع  �سابقة على  فترة  وفي  �ل��س�ح،  غير مكتمل 
�لمعنية بحق�ق �لإن�سان. وف�ساًل عن �لفل�سفة �لعقيمة لد�ست�ر 1971، و�لتي تلخ�ست في منح 
�لحق �لد�ست�ري بيد و�سلبه باليد �لأخرى باإحالة �لن�ص �لد�ست�ري للقان�ن لتنظيمه، و�لذي 
�أدى �إلى تفريغ �لن�ص �لد�ست�ري من م�سم�نه، فاإن ت�سريعات �لمر�أة في ذلك �ل�قت، �ت�سمت 



121

باإهد�رها �لمتعمد لفكرة �لم�ساو�ة بين �لرجل و�لمر�أة، وكان هذ� �أمرً� طبيعيًا في ظل �سيطرة 
�أغلبية ميكانيكية للحزب �ل�طني د�خل �لبرلمان �لم�سري، وبخا�سة �أن هذه �لأغلبية كانت 
محافظة من ناحية، ومجرد �أد�ة لتمرير ما تر�ه �ل�سلطة وما تريده من ت�سريعات من ناحية 
�لبريد  ب�ساعي  �أ�سبه   1971 د�ست�ر  ظل  في  �لبرلمانية  �لأغلبية  كانت  �أدق  وبمعنى  �أخرى. 
�لأمين �لذي تتلخ�ص مهمته في ت��سيل �لت�سريع دون �لطالع عليه. وفي كل �لأح��ل، فاإن 
�إن�ساء �لحزب �ل�طني للمجل�ص �لق�مي لحق�ق �لإن�سان وو�سع �ل�سيدة �س�ز�ن مبارك زوجة 
رئي�ص �لجمه�رية على ر�أ�ص �لمجل�ص، لم ي�سهم في ذلك �ل�قت في �إ�سد�ر ت�سريعات ت�ساهم 

في تحقيق �لم��طنة �لكاملة للمر�أة �لم�سرية.

دون  للمر�أة  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لحق�ق  مناق�سة  على  �لمجل�ص  ن�ساط  و�قت�سر 
�لخ��ص في مفه�م �لم��طنة بمفه�مه �لمدني و�ل�سيا�سي، وفي نهاية �لأمر لم يتجاوز �لأمر 
�سدور بع�ص �لت�سريعات على ��ستحياء في محاولة من �لنظام �ل�سيا�سي في ذلك �ل�قت تجميل 
�إجر�ء�ت  �لت�سريعات؛ ق��نين تمثل تط�رً� ت�سريعيًا في �سبيل تي�سير  �س�رته؛ ومن بين هذه 
�لم��س�عية  �لق��نين  كافة  ت�حيد  تم  ما  �إذ�  فعالية،  �أكثر  �لتط�ر  هذ�  و�سيك�ن  �لتقا�سي، 
�لمتعلقة بالأح��ل �ل�سخ�سية وتط�يرها، بحيث تتكامل حركة �لتحديث �لت�سريعي في مجال 

�لأح��ل �ل�سخ�سية ب�سقيها �لإجر�ئي و�لم��س�عي.

ولقد تحقق �لعديد من �لإنجاز�ت �لت�سريعية في �ل�سن��ت �لما�سية فيما يتعلق ب��سع 
�لمر�أة و�لأ�سرة في م�سر، منها على �سبيل �لمثال:

- �لقان�ن رقم 1 ل�سنة 2000 �لذي ينظم بع�ص �أو�ساع و�إجر�ء�ت �لتقا�سي في م�سائل 
�لبنية �لإجر�ئية  �لقان�ن نقلة ن�عية وح�سارية في تحديث  �لأح��ل �ل�سخ�سية. ويمثل هذ� 
�إلى  بالإ�سافة  �إجر�ء�ته،  وتي�سير  �لتقا�سي  تكلفة  وتخفي�ص  �ل�سخ�سية  �لأح��ل  لمنازعات 

�إقر�ر حق �لخلع و�لطالق من �لزو�ج �لعرفي.

- قان�ن �لعمل �لجديد رقم 12 ل�سنة 2003، �لذي عّدل كثيرً� من �لن�س��ص �لمتعلقة 
بت�سغيل �لمر�أة و�لتي كان ين�ص عليها قان�ن �لعمل �ل�سابق رقم 137 ل�سنة 1981.

- قان�ن محكمة �لأ�سرة رقم 10 ل�سنة 2004، �لذي بد�أ تطبيقه من 1 �أكت�بر 2004، 
و�إلغاء  �لأحكام،  وتنفيذ  �ل�سخ�سية،  بالأح��ل  �لمرتبطة  �لق�سايا  في  �لف�سل  يي�سر  و�لذي 

نظام �لأحكام �لغيابية و�لمعار�سة في دعاوى �لأح��ل �ل�سخ�سية.
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ي�سع  �لأ�سرة،  تاأمين  نظام  �سندوق  باإن�ساء  �لخا�ص   2004 ل�سنه   11 رقم  �لقان�ن   -
�إطارً� ي�سمن تنفيذ �أحكام �لنفقة بما ي�ؤمن لالأ�سرة حدً� �أدنى للمعي�سة و�ل�ستقر�ر.

2004 و�لتي حققت �لم�ساو�ة �لد�ست�رية بين �لأب  - تعديالت قان�ن �لجن�سية ل�سنة 
و�لأم فيما يتعلق بجن�سية �لأبناء. فقد ن�ست �لمادة )10( من �لد�ست�ر على حماية �لأم�مة 
وجعلت كفالة هذه �لحماية �لتز�مًا على �لدولة: »تكفل �لدولة حماية �لأم�مة و�لطف�لة وترعى 

�لن�صء و�ل�سباب وت�فر لهم �لظروف �لمنا�سبة لتنمية ملكاتهم«.

 - تعديل قان�ن �ختيار �لعمد و�لم�سايخ، ��ستنادً� �إلى �أنه يتعار�ص مع مبد�أ �لم�ساو�ة. 
�لبلد، وقد تحقق ذلك في  �أو �سيخ  �أن ت�سغل من�سب �لعمدة  �أ�سبح من حق �لمر�أة  وبالفعل 

قريتين بالريف �لم�سري.

- تعديل قان�ن �لجن�سية بالقان�ن رقم 154 ل�سنة 2004 لتحقيق �لم�ساو�ة �لد�ست�رية 
بين �لأم �لم�سرية و�لأب �لم�سري في منح �لجن�سية لأبناء �لم�سرية �لمتزوجة من �أجنبي.

- قان�ن ج��ز�ت �ل�سفر �لجديدة و�لذي يجيز للزوج �إذ� �أر�د �أن يمنع زوجته من �ل�سفر 
ل�سبب م�سروع �أن يلجاأ �إلى قا�سي �لأم�ر �ل�قتية بطلب �لحكم بذلك.

وتختلف  متميزً�،  �لقان�ن  هذ�  في  �لمر�أة  و�سع  يعد  �لجتماعية:  �لتاأمينات  قان�ن   -
�لحق�ق �لمقدرة للمر�أة في معا�ص �لمت�فى وفقًا لدرجتها بالن�سبة له.

- قان�ن �ل�سر�ئب �لجديد: تم تد�رك �لتمييز �سد �لمر�أة في قان�ن �ل�سر�ئب �لجديد 
فيما يتعلق بحد �لإعفاء �ل�سخ�سي، وترتب على ذلك �أن �أخذ م�سروع قان�ن �ل�سر�ئب �لجديد 

بمفه�م �لمم�ل دون تمييز بين �لرجل و�لمر�أة.

- و�فق مجل�ص �ل�سعب في مار�ص 2005 على تعديل �لقان�ن �لخا�ص برفع �سن �لح�سانة 
لخم�ص ع�سرة �سنة بالن�سبة للذك�ر و�لإناث.

وفي كل �لأح��ل، فقد تجاوز �ل��قع و�لتاريخ و�لجغر�فيا هذ� �لد�ست�ر و�سقط ب�سق�ط 
�لنظام �ل�سيا�سي في ذلك �ل�قت بقيام ث�رة 25 يناير 2011؛ وبد�أت مرحلة جديدة من ن�سال 
�لمر�أة �لم�سرية من �أجل ت�سمين حق�قها في �لم��طنة �لكاملة في م�سروع �لد�ست�ر �لجديد.
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الحقوق الد�ستورية للمراأة في عهد الإخوان الم�سلمين:
د�ست�ر  ل��سع  تاأ�سي�سية  جمعية  ت�سكيل  عن  لالإعالن  �لأولى  �للحظه  منذ  جليًا  بات 
2012 �أن �لمر�أة �لم�سرية ينتظرها �لكثير من �لعمل �ل�ساق للدفاع عن حق�قها �لد�ست�رية 

لجماعة  �لمنتمي  �لمحافظ  �ل�سيا�سي  �لتيار  نظرة  وهي  �لجدي،  �لثقافي  �لمتغير  وم��جهة 
�لإخ��ن �لم�سلمين لمكانة ودور �لمر�أة �لم�سرية، للحفاظ على �لدور �لكبير �لذي لعبته في 
نجاح ث�رة 25 يناير �نطالقًا من قاعدة �أن �لم�ساو�ة في �لن�سال.. م�ساو�ة في �لحق�ق. فقد 
بات و��سحًا منذ �للحظة �لأولى �أن ت�سكيل �لجمعية �لتاأ�سي�سية �لتي �ست�سع �لد�ست�ر ل ت�سم 
�س�ى �سبع ن�ساء فقط ينتمين لتيار �لإ�سالم �ل�سيا�سي من �إجمالي 100 ع�س�. و�سدر د�ست�ر 
2012 وبه �لعديد من �لن�س��ص �لتي �عتبرتها �لمر�أة تر�جعًا عن مكت�سباتها بل وتعديًا على 

�أهم حق من حق�قها، وه� �لم�ساو�ة في �لحق�ق و�ل��جبات مع �لرجل.

تهمي�س المراأة في د�ستور 2012:
كان من �أهم �لنتقاد�ت �لتي وجهت لد�ست�ر 2012، تلك �لتي تخ�ص �لم��د �لتي تعالج 
و�سع �لمر�أة فيه، �إذ �إن د�ست�ر 2012 لم يحقق �أي �إنجاز لحق�ق �لمر�أة، ولم يتعامل معها 
ك�سريك في �لمجتمع وفي �لث�رة بل على �لعك�ص، حاول �أع�ساء �للجنة �لتاأ�سي�سية للد�ست�ر، 
تقييد حق�ق �لمر�أة وعدم �لعتر�ف بالحق�ق �لتي �أقرتها �لمعاهد�ت و�لم��ثيق �لدولية �لتي 

وّقعت عليها م�سر.

وقد تط�ر �لنقا�ص في هذ� �لم�سمار مع �إ�سر�ر �لأحز�ب �لإ�سالمية على �إ�سافة عبارة 
»بما ل يخل بال�سريعة �لإ�سالمية في �لم��د �لمتعلقة بالمر�أة، و�لعتر��ص على �لمادة �لتي 
تقر �لم�ساو�ة بين �لرجل و�لمر�أة حتى �أدت �إلى �إلغائها، وفي �لنهاية �سدر �لد�ست�ر �آنذ�ك 

بمادة و�حدة تخ�ص �لمر�أة، هـي �لمادة رقم )10( ون�سها: 

»�لأ�سرة �أ�سا�ص �لمجتمع ق��مها �لدين و�لأخالق و�ل�طنية. وتحر�ص �لدولة و�لمجتمع 
على �للتز�م بالطابع �لأ�سيل لالأ�سرة �لم�سرية وعلى تما�سكها و��ستقر�رها وتر�سيخ قيمها 
�لأخالقية وحمايتها، وذلك على �لنح� �لذي ينظمه �لقان�ن. وتكفل �لدولة خدمات �لأم�مة 
�لدولة  وت�لي  �لعام.  وعملها  �أ�سرتها  نح�  �لمر�أة  و�جبات  بين  و�لت�فيق  بالمجان،  و�لطف�لة 

عناية وحماية خا�سة للمر�أة �لمعيلة و�لمطلقة و�لأرملة.«
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�لحق�ق  له  �لمجتمع  في  �سريكًا  ب�سفتها  �لمر�أة  تعامل  لم  �لمادة  �أن  نالحظ  وهنا 
نف�سها وعليه �ل��جبات نف�سها، بل تعاملت معها فقط من ز�وية »�لأم« و�لأ�سرة، وه� ما يعد 
�إنكارً� منها لدور �لمر�أة �لم�سرية خارج �لمنزل، بل وتكري�ص فكرة »�أن وظيفة �لمر�أة هى 
�لحفاظ على �أ�سرتها، و�لأم�مة«، وعليها �أن تتخلى عما دون ذلك من �أدو�ر. ف�ساًل عن �أن 
د�ست�ر 2012 لم يت�سمن مبادئ �أ�سا�سية تجرم �لتمييز �سد �لمر�أة و�لتجار بالب�سر وزو�ج 
�لذي  �لأمر  وه�  و�لطفل،  �لمر�أة  و�لعنف �سد  �لأ�سري  و�لعنف  �لأطفال  وعمالة  �لقا�سر�ت 
قابلته �لق�ى �لمدنية و�لجمعيات �لخا�سة بحق�ق �لمر�أة بتحركات متعددة لالعتر��ص على 

�لد�ست�ر و�لمطالبة بتعديله في ذلك �ل�قت.

د�ستور 2014 والمراأة الم�سرية:
جاء �لد�ست�ر �لحالي �لذي تم �إقر�ره في 14 و15 يناير 2014 ببع�ص �لحق�ق �لد�ست�رية 
�لمفق�دة للمر�أة �لم�سرية، و��ستجاب لعدد كبير من مطالب �لق�ى �لن�سائية في م�سر. ولعل 
�ل�سدى،  هدى  د.  �لحق�قية  �لنا�سطة  قبل  من  �لخم�سين  لجنة  د�خل  �لمر�أة  لجنة  رئا�سة 
�إلى �رتياح كبير بين �لق�ى �لن�س�ية للن�س��ص �لجديدة �لتي ت�سمن وتعك�ص �لدور  �أدى  قد 
�لحقيقى للمر�أة �لم�سرية، ولي�ص �أدل على ذلك من �إبر�ز دور �لمر�أة �لم�سرية في ديباجة 
�لم�سري،  �ل�سعب  نحن  و�لم��طنين،  �لم��طنات  »نحن  �لتالي:  �لنح�  على   2014 د�ست�ر 

�ل�سيد في �ل�طن �ل�سيد، هذه �إر�دتنا، وهذ� د�ست�ر ث�رتنا.« 

وتعتز �لمر�أة �لم�سرية باأن تاأتي �لإ�سارة لحق�قها في باب �لدولة و�لمق�مات �لأ�سا�سية، 
وهذ� في حد ذ�ته تط�ر هام ي�ؤكد على �أهمية �لمر�أة ودورها في �لدولة و�لمجتمع، كما ي�ؤكد 
على �أن ق�سية �لمر�أة هي ق�سية مجتمع ل تنف�سل عنه، و�لمر�أة لي�ست فئة من فئات �لمجتمع 

ولكن هي ن�سف �لمجتمع و�أ�سا�ص �لأ�سرة.

وقد ت�سمن �لد�ست�ر ما يزيد على 20 مادة تخ�ص �لمر�أة �أو ت�ستفيد منها، وفي هذ� 
�لإطار �أكد �لد�ست�ر في �لمادة )11( على �أم�ر منها:

تكفل �لدولة تحقيق �لم�ساو�ة بين �لمر�أة و�لرجل في جميع �لحق�ق �لمدنية و�ل�سيا�سية 
و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية وفقًا لأحكام �لد�ست�ر.

في  منا�سبًا  تمثياًل  �لمر�أة  تمثيل  ب�سمان  �لكفيلة  �لتد�بير  �تخاذ  على  �لدولة  تعمل 
�لمجال�ص �لنيابية على �لنح� �لذي يحدده �لقان�ن، كما تكفل للمر�أة حقها في ت�لي �ل�ظائف 
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�لعامة ووظائف �لإد�رة �لعليا في �لدولة و�لتعيين في �لجهات و�لهيئات �لق�سائية دون تمييز 
�سدها.

تلتزم �لدولة بحماية �لمر�أة �سد كل �أ�سكال �لعنف، وتكفل تمكين �لمر�أة من �لت�فيق 
بين و�جبات �لأ�سرة ومتطلبات �لعمل.

كما تلتزم بت�فيق �لرعاية و�لحماية لالأم�مة و�لطف�لة و�لمر�أة �لمعيلة و�لم�سنة و�لن�ساء 
�لأ�سد �حتياجًا.

�إنهاء  يعني  وهذ�  م�سرية،  لأم  �أو  م�سري  لأب  ي�لد  لمن  حق  �لم�سرية  �لجن�سية   -
معاناة �لمر�أة في منح �أبنائها �لجن�سية. )�لمادة 6( 

�إعطاء �لمر�أة 11 �ألف مقعد بالمحافظات.

 �لتز�م �لدولة بتحقيق �لعد�لة �لجتماعية وت�فير �سبل �لتكافل �لجتماعى بما ي�سمن 
)لأنها  �لمر�أة...  منه  ت�ستفيد  �أمر  وهذ�  ون�ساًء،  رجاًل  �لم��طنين  لجميع  �لكريمة  �لحياة 

�لأكثر �حتياجًا(. )�لمادة 8(

�لمر�أة  �سالح  في  يعتبر  �أي�سًا  هذ�  تمييز،  دون  �لم��طنين  جميع  بين  �لفر�ص  تكاف�ؤ 
)حيث �أنه كان يتم �لتمييز �سدها عبر �ل�سنين(. )�لمادة 9(

حر�ص �لدولة على تما�سك �لأ�سرة و��ستقر�رها �أمر يهم �لمر�أة في �لمقام �لأول )لأنها 
�لعم�د �لفقري لهذه �لأ�سرة(. )�لمادة 10(

 �لتاأكيد على حق�ق �لعمال و�لحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر �لعمل، فهناك عدد 
كبير من �لن�ساء في �س�ق �لعمل، وهذه �لمادة ل�سالح �لمر�أة �لعاملة �أي�سًا. )�لمادة 20(

ت�فير خدمات �لتاأمين �لجتماعي ومن ل يتمتع بها له �لحق في �ل�سمان �لجتماعي 
بما ي�سمن له حياة كريمة. وت�فر �لدولة معا�سًا منا�سبًا للعمالة غير �لمنتظمة. )ت�سكل �لمر�أة 

ن�سبه عالية من هذه �لعمالة(. )�لمادة 10(

 �لتاأمينات و�لمعا�سات �أم��ل خا�سة تديرها هيئة م�ستقلة وت�ستثمرها في مجالت �آمنة 
وع��ئدها لأ�سحاب �لمعا�سات. )�لمادة 11(
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تنمية �لريف ورفع م�ست�ى معي�سة �سكانه، و�لمر�أة ن�سف �سكان �لريف. )�لمادة 39(

�لتمييز جريمة يعاقب عليها �لقان�ن، و�إن�ساء �آلية لمر�قبة �لتمييز )�لمر�أة �لتي طالما 
عانت من �لتمييز �سدها �ستك�ن م�ستفيدة من هذه �لمادة(. )�لمادة 31(

م�ساكل  على  و�لتعرف  �لبحث  على  ت�ساعد  �لتي  �لنقاط  �أهم  من  �لمعل�مات  ت�فير 
�لمجتمع، و�لمر�أة في �أم�ص �لحاجة �إلى ت�فير �لمعل�مات حيث ل ن�ستطيع معالجة �لق�سايا 

�لجتماعية بدون هذه �لمعل�مات. )�لمادة 88(

و�سع خطة ق�مية لم��جهة �لع�س��ئيات لتح�سين ن�عية �لحياة، وحيث �أن �لمر�أة �لفقيرة 
�أي�سًا من �سكان �لع�س��ئيات فاإنها �س�ف تك�ن �أول �لم�ستفيدين من هذه �لمادة. )�لمادة 18(

حماية �لطفل و�عتبار م�سلحته هي �لف�سلى، وتحديد �سن �لطفل بـ 11 �سنة، وهذ� ما يمنع 
زو�ج �لقا�سر�ت وعدم عمالة �لأطفال )وه� ما يهم �لمر�أة في �لمقام �لأول (. )�لمادة 81(

�لم�سنة  )�لمر�أة   ،)82 و   80 )�لمادتان  �لم�سنين  وكذلك  �لإعاقة  بذوى  �لهتمام 
و�لمعاقة تعاني كثيرً� خا�سة حينما تك�ن فقيرة ما ي�سعب عليها �لحياة، وهاتان �لمادتان 

تعطيانها بع�ص �لحق�ق ما يكفل لها حياة كريمة(.

تجريم كافة �س�ر �لعب�دية و�ل�سترقاق و�لتجار في �لب�سر، ومن �س�ره زو�ج �لفتيات 
�لقا�سر�ت. )�لمادة 98(

�للتز�م بالتفاقيات �لدولية �لمتعلقة بحق�ق �لإن�سان و�لتي �سدقت عليها م�سر )وهي 
ت�سمل جميعها حق�قًا للمر�أة(. )�لمادة 92(

 �عتبار �لمجال�ص �لق�مية كالمجل�ص �لق�مي للمر�أة �إحدى هيئات �لدولة ذ�ت �ل�سخ�سية 
�لعتبارية و�ل�ستقالل �لفني و�لمالي و�لإد�ري ولها �لحق في �إبالغ �ل�سلطات �لعامة عن �أي 
�نتهاك يتعلق بمجال عملها، وهذ� يعنى ��ستقر�ر �لمجل�ص �لق�مي للمر�أة كم�ؤ�س�سة حك�مية 

ت�سكل جزءً� من �ل�سلطة �لتنفيذية ل يمكن تغييره �أو �نت�سابه لأي �أحد. )�لمادة 302(

المراأة والت�سريعات الم�سرية:
�إلى مجمل �لت�سريعات �لم�سرية �لتي تمنع �لمر�أة بع�ص  قد ل يت�سع �لمجال للتعرف 
ي�سمنها  ل  �لتي  �لمر�أة  حق�ق  ببع�ص  تتعلق  ت�سريعات  بعر�ص  هنا  �ساأكتفي  لذ�  حق�قها، 

�لت�سريع �لم�سرى �سمانًا كاماًل.
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�أنه  �إل  كثيرة،  مجالت  في  للمر�أة  جنائية  حماية  يقرر  �لم�سري  �لقان�ن  �أن  فرغم 
ت�جد مجالت �أخرى يلزم تدعيمها بالحماية �لجنائية. كما يلزم تدخل �لم�سرع �لجنائي في 
مجالت محددة من �أجل حماية �لمر�أة من بع�ص �س�ر �لعنف �لتي ل تز�ل تمار�ص �سدها. 
و�أخيرً� ت�جد بع�ص �لن�س��ص �لجنائية �لتي تميز بين �لرجل و�لمر�أة لي�ص فقط في �لتجريم 
و�ل�سريعة  �لمر�أة  �سد  �لتمييز  لمكافحة  �لدولية  لالتفاقية  خالفًا  �لعقاب  في  �أي�سًا  و�إنما 
�لإ�سالمية. وفيما يتعلق ببع�ص �س�ر �لعنف �أو �لتمييز �سد �لمر�أة ل يمكن �أن ننكر �أنه حدث 
تدخل ت�سريعي، لكنه لم يكن بالقدر �لكافي، وهذ� يرجع �إلى مر�عاة �عتبار�ت تفر�سها ثقافة 
مجتمعية تمييزية �سد �لمر�أة، كان ينبغي �لعمل على تغييرها بالت�عية وبغيرها من �ل��سائل، 

ومنها �سالح �لتجريم و�لعقاب.

وعلى �س�ء ما �سلف، هناك بع�ص �لمجالت و�لن��حي �لتي ما ز�لت بحاجة �إلى بذل 
�س��ء عن طريق  �لمر�أة،  �لخاطئة في م��جهة  �ل�سل�كية  �لأنماط  لتغيير  �لجهد  �لمزيد من 

�لت�عية �أو �لتدخل �لت�سريعي ل�سمان �لحماية �لالزمة لحق�ق �لمر�أة.

التمييز �سد المراأة في ن�سو�س التجريم والعقاب:
يتعلق �لتمييز بين �لرجل و�لمر�أة في مجال �لتجريم و�لعقاب بنظرة �لم�سرع �لم�سري 
لجريمة �لزنا في قان�ن �لعق�بات �لم�سري. هذ� �لتمييز يخالف �لمادة )2/ ز( من �تفاقية 
�سد  تمييزً�  ت�سكل  �لتي  �ل�طنية  �لجز�ئية  �لأحكام  جميع  باإلغاء  �لدول  ُتلزم  �لتي  �سيد�و 
�لمر�أة. كما �أن هذ� �لتمييز يخالف مبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية )مبد�أ �لم�ساو�ة في �لتجريم 
�لزنا وعق�بتها،  �لرجل و�لمر�أة في جريمة  �لتي ل تميز بين  و�أحكامها �لجنائية  و�لعقاب( 
�س��ء �لعق�بة �لحدية �إذ� ت��فر م�جب �لحد، �أو �لعق�بة �لتعزيرية �إذ� �نتفى م�جب �لحد. 
فالن�ص �لقر�آني ي�س�ي في قيام �لجريمة بين »�لز�نية و�لز�ني«، كما �أنه ي�س�ي في �لعق�بة 
لم  �إذ�  تطبق  �لتي  �لتعزيرية  �لعق�بة  في  بينهما  بالت�س�ية  �لم�سرع  ويلتزم  بينهما،  �لحدية 

يت��فر م�جب تطبيق �لعق�بة �لحدية.

قان�ن  من  �لزنا  جريمة  �أحكام  �قتب�ص  �لذي  �لم�سري  �لعق�بات  قان�ن  يقرر  فماذ� 
– حتى لحظة  يز�ل  �لم�سري ل  �لعق�بات  قان�ن  1810؟  �ل�سادر عام  �لفرن�سي  �لعق�بات 

كتابة هذه �ل�سط�ر– يميز بين �لرجل و�لمر�أة في جريمة �لزنا من عدة وج�ه:
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اأ- التفرقة بين الرجل والمراأة في قيام جريمة الزنا:
�لمر�أة �لمتزوجة ترتكب جريمة �لزنا �أيًا كان مكان ح�س�له، �أي �س��ء حدث في منزل 
�لزوجية �أو خارج منزل �لزوجية، وه� ما ل نعتر�ص عليه لأن و�جب �ل�فاء و�لإخال�ص بين 
�أو مكان ما د�مت ر�بطة  �لزوجين ل يتقيد بمكان معين، بل ه� مفرو�ص دون تقيد بزمان 
�لزوجية قائمة. لكن �لقان�ن ل يعترف بذلك بالن�سبة للزوج، لأن جريمة �لزنا ل تق�م في حق 
�لزوج من �لناحية �لقان�نية �إل �إذ� كان قد �رتكب فاح�سة �لزنا في منزل �لزوجية. فاإذ� زنا 
في غير منزل �لزوجية، ل تتحقق بالن�سبة له جريمة �لزنا، �إل �إذ� كان قد زنا بامر�أة متزوجة، 
منزل  خارج  �لزنا  �رتكب  �إذ�  �أما  �أ�سليًا.  فاعاًل  ولي�ص  جريمتها  في  لها  �سريكًا  يك�ن  حيث 
�لزوجية مع �مر�أة غير متزوجة، فال تق�م في حق �أي منهما جريمة �لزنا في ظل ن�س��ص 

قان�ن �لعق�بات �ل�ساري.

ب- التفرقة بين الرجل والمراأة في عقاب الزنا:
لم يقنع �لقان�ن بمحاباة �لرجل في مجال قيام �لجريمة، لكنه �سار في منهجه �لتمييزي 
بين �لرجل و�لمر�أة حتى بالن�سبة للعق�بة �لم�ستحقة عن جريمة �لزنا، فعق�بة �لرجل �أخف 

من عق�بة �لمر�أة.

- �لزوجة �لتي ثبت زناها، د�خل �أو خارج منزل �لزوجية تعاقب بالحب�ص مدة ل تزيد 
على �سنتين )م274ع(.

- �لزوج �لذي ثبت زناه في منزل �لزوجية يعاقب بالحب�ص مدة ل تزيد على �ستة �سه�ر 
)م277ع(. وهذ� �لتمييز ممق�ت، لأنه ي�سجع �لرجل على �لزنا مرتين: �لأولى باإباحة 
�لفعل �إذ� حدث في غير منزل �لزوجية، و�لثانية بتخفيف عقابه عن عقاب �لزوجة 

ول� خانها في منزل �لزوجية.

ج - التفرقة بين الرجل والمراأة في عذر التلب�س بالزنا:
تن�ص �لمادة 237 من قان�ن �لعق�بات على تخفيف عقاب �لزوج �لذي يفاجئ زوجته 
حال تلب�سها بالزنا فيقتلها في �لحال هي ومن يزني بها. ووجه �لتخفيف �أن هذ� �لزوج ل يعاقب 
بالعق�بات �لمقررة للقتل �لعمد �أو لل�سرب �لمف�سي �إلى �لم�ت، و�إنما يعاقب بعق�بة �لحب�ص 
على  ي�سيطر  �لذي  و�ل�ستفز�ز  �لغ�سب  حالة  هنا  �لتخفيف  وعلة  �ساعة.   24 �لأدنى  وحّدها 

�لزوج �لذي يفاجئ زوجته متلب�سة بالخيانة �لزوجية، ول� كان ذلك في غير منزل �لزوجية.
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هذ� �لعذر �لمخفف للعقاب ل ت�ستفيد منه �لزوجة �لتي تفاجئ زوجها متلب�سًا بالخيانة 
�لتفرقة  �لذي تقيم فيه مع زوجها. هذه  �لزوجية  ول� كانت قد فاجاأته في منزل  �لزوجية، 
�إن�سانية  بين �لزوج و�لزوجة في �ل�ستفادة من عذر تخفيف �لعقاب تبنى على فر�سية غير 
م�ؤد�ها �أن �لزوجة ل يقبل منها �أن تنفعل وتته�ر حين تفاجاأ ب�سريك حياتها متلب�سًا بالخيانة 
في منزل �لزوجية، بل �ل��جب عليها �أن ت�سيطر على غ�سبها و�نفعالها، فال تقدم على �إيذ�ء 
زوجها �أو من يزني بها، فاإن ته�رت وقتلته �أو قتلت �سريكته ل يخفف عقابها فتعاقب بعق�بة 

�لقتل �لعمد �أي �ل�سجن �لم�ؤبد �أو �لم�سدد!

لذلك نرى �أن �لتفرقة بين �لزوج و�لزوجة تفرقة معيبة، ل �سند لها من علة �لتخفيف، 
وهي �سبب لعدم د�ست�رية �لن�ص �لمقرر لهذ� �لعذر �لمخفف للعقاب، كما �أنها تفرقة تخالف 
�أحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية. وناأمل �أن ي�سارع �لم�سرع �إلى �إلغاء هذ� �لعذر �لمخفف للعقاب، 
للقا�سي  �لتقديرية  لل�سلطة  �لحالة  هذه  في  �لزوجة  �أو  �لزوج  عقاب  تخفيف  م�ساألة  ليترك 
م��د  في  للقا�سي  تجيز  وهي  �لعق�بات،  قان�ن  من   17 �لمادة  تقرره  ما  �إطار  في  �لجنائي 
�لق�ساة  ر�أفة  �لعم�مية  �لدع�ى  �أجلها  من  �لمقامة  �لجريمة  �أح��ل  �قت�ست  �إذ�  �لجنايات 

�لنزول بالعق�بة �لمقررة للجناية درجة و�حدة �أو درجتين.

ختان الإناث
ختان �لإناث �أ�سد �س�ر �لعتد�ء على �ل�سالمة �لبدنية للمر�أة، ل تبرره �سرورة طبية �أو 
فائدة �سحية كما ي�ؤكد �أهل �لخت�سا�ص. ول يمكن ربطه بالدين �لإ�سالمي باأي وجه �أو �لتذرع 
�لجن�سي  بالن�ساط  تتعلق  خاطئة  �جتماعية  وعاد�ت  بمفاهيم  يرتبط  فه�  لتبريره،  بالدين 

و�ل�سغ�ط �لجتماعية.

وت�جد م�سطلحات ز�ئفة تر�سخ �لمفاهيم �لجتماعية �لخاطئة عن ختان �لأنثى، مثل 
»�لطهارة« �لذي ي�حي باأن غير �لمختنة لي�ست طاهرة �أو �أن �إيمانها لي�ص كاماًل. وقد �تخذت 
�لجمعية �لعالمية لتحاد �أمر��ص �لن�ساء و�لت�ليد قر�رً� �أ�سدرته عام 1994، �أد�نت فيه ختان 
�لأنثى لأ�سر�ره �ل�سحية و�لنف�سية و�لجتماعية، وب��سفه يمثل �عتد�ء على حق�ق �لإن�سان، 

لأنه ممار�سة �سارة تجري على طفلة ل يمكنها �إعطاء م��فقة مبنية على �لمعرفة.
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التحر�س الجن�سي
�لتحر�ص �لجن�سي جزء من �لعنف �سد �لمر�أة، تجرمه كثير من �لت�سريعات �لأجنبية 
�لتحر�ص  ظاهرة  وتنت�سر  ر�دعة.  وعق�بات  �سريحة  بن�س��ص  بدنيًا  �أو  لفظيًا  كان  �س��ء 
�لجن�سي في م�سر على نح� يدع� للقلق، ول تفلح ن�س��ص �لقان�ن في ردع من يمار�س�ن هذ� 
�أو  �ل�سل�ك، بل �إن �لبع�ص يجتهد في �إيجاد مبرر�ت ل�سي�ع هذه �لظاهرة من �سل�ك �لفتاة 
ملب�سها �أو مظهرها �لعام. وله�ؤلء نق�ل �إن �لتحر�ص ل ي�ستثنى �أحدً�، فالفتاة �لمحجبة مثل 
�لمنتقبة، و�ل�سغيرة مثل �لكبيرة، و�لمتزوجة مثل غير �لمتزوجة، و�لم�سرية مثل �لأجنبية، 
�لفتاة في بع�ص �لأحيان ل يك�ن  باأن مظهر  �إذ� �سلمنا  �لم�سلمة. وحتى  و�لم�سلمة مثل غير 
منا�سبًا، فعالج ذلك ل يك�ن عن طريق �لتحر�ص بها، فالق�ل بذلك يح�ل �لتحر�ص من �سل�ك 

غير �جتماعي مجرم �إلى عق�بة يطبقها �لمتحر�ص دون �سند من �لقان�ن.

لكن  �لجن�سي،  �لتحر�ص  تعبير  ي�ستعمل �سر�حة  �لم�سري  �لقان�ن  ي�جد ن�ص في  ول 
�س�ر  �أغلب  بالعقاب  تطال  �أن  يمكن  �لم�سري  �لعق�بات  قان�ن  في  ن�س��ص  عدة  ت�جد 

�لتحر�ص، نذكر منها:
�أ- �لن�س��ص �لخا�سة بهتك �لعر�ص: عندما ياأخذ �لتحر�ص �س�رة �لم�سا�ص بجزء من 
269 من   ،268 �لجريمة جناية )م  �لع�ر�ت، هنا تك�ن  �لذي يعد من  �لمجني عليها  ج�سم 

قان�ن �لعق�بات(.
ب- �لن�س��ص �لخا�سة بجريمة �ل�سب �لعلني: عندما يتمثل �لتحر�ص في �ألفاظ تخل 
بحياء �لمجني عليها )م306 من قان�ن �لعق�بات(. ويعتبر من قبيل �لأم�ر �لخاد�سة للحياء 
�قتفاء �أثر �ل�سيد�ت في �لطرق �لعامة وت�جيه عبار�ت �لغزل �إليهن، �س��ء ت�سمن ذلك مدحًا 

لهن �أو حثًا على �سل�ك مخل بالحياء.
فالفعل  278ع(:  )م  بالحياء  �لمخل  �لعلني  �لفا�سح  بالفعل  �لخا�سة  �لن�س��ص  ج- 
�لمخل بالحياء ه� �لذي يخد�ص في �لمجني عليه حياء �لعين و�لأذن، �س��ء وقع �لفعل على 
ج�سم �لغير �أو على ج�سم �لمجني عليه، مثال ذلك تقبيل �مر�أة على وجنتيها علنًا، �أو �لإم�ساك 

بيدها، �أو ذر�عها، �أو و�سع �لمتهم يده على خدها �أو لم�ص �سعرها.
د- �لتعر�ص ل�سخ�ص على وجه يخد�ص �لحياء: هذ� �سل�ك تعاقب عليه �لمادة )306( 
مكررً� )�أ( من قان�ن �لعق�بات، وت�سدد �لعقاب في حالة �لع�د. هذ� �لن�ص ي�سمل �لتعر�ص 
لالأنثى �أو ما يطلق عليه �لتحر�ص �لجن�سي بالفتيات. وقد عدل هذ� �لن�ص بالمر�س�م بقان�ن 
2011 لي�سمل �لتعر�ص للذك�ر و�لإناث ولي�سدد �لعقاب على هذ� �لفعل. ومع  11 ل�سنة  رقم 
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تعديل  �أو  »�لتحر�ص«  لفظ  ي�ستعمل  بن�ص خا�ص  بالن�ساء  �لتحر�ص  �إفر�د  �سرورة  نرى  ذلك 
�لن�ص �لحالي ليعاقب »كل من تعر�ص لأنثى �أو تحر�ص بها على وجه يخد�ص حياءها بالق�ل 

�أو بالفعل... �إلخ«)]2[(.

التمييز �سد المراأة في تولي من�سب القا�سي:
�أ- قان�ن �ل�سلطة �لق�سائية �لم�سري رقم 46 ل�سنة 1972 �لمعدل بالقان�ن رقم 35 

ل�سنة 1984، ين�ص في �لمادة 38 منه على �أنه »ي�سترط فيمن ي�لى �لق�ساء«:
�لمدنية. �لأهلية  وكامل  �لعربية  م�سر  جمه�رية  بجن�سية  متمتعًا  يك�ن  • �أن 

ثمان  وعن  �لبتد�ئية،  بالمحاكم  �لتعيين  كان  �إذ�  �سنة  ثالثين  عن  �سنه  يقل  �أل   •
�إذ�  �سنة  و�أربعين  ثالث  وعن  �ل�ستئناف،  بمحاكم  �لتعيين  كان  �إذ�  �سنة  وثالثين 

كان �لتعيين بمحكمة �لنق�ص.
بجامعات جمه�رية  �لحق�ق  كليات  �إحدى  �لحق�ق من  �إجازة  على  يك�ن حا�ساًل  • �أن 
�أو على �سهادة �أجنبية معادلة لها، و�أن ينجح في �لحالة �لأخيرة في  م�سر �لعربية 

�متحان �لمعادلة طبقًا للق��نين و�لل��ئح �لخا�سة بذلك.
كان  ول�  بال�سرف،  لأمر مخل  �لتاأديب  �أو مجال�ص  �لمحاكم  عليه من  يك�ن حكم  • �أل 

رد �إليه �عتباره.
�ل�سمعة. وح�سن  �ل�سيرة  محم�د  يك�ن  • �أن 

ب- قان�ن �لمحكمة �لد�ست�رية �لعليا: �أو�سحت �لمادة )4( من �لقان�ن رقم 48 ل�سنة 
1979 باإ�سد�ر قان�ن �لمحكمة �لد�ست�رية �لعليا، �لآتي: 

�لعامة ل�لية �لق�ساء  �ل�سروط  تت��فر فيه  �أن  ُيعّين ع�س�ً� بالمحكمة  ُي�سترط في َمن 
طبقًا لأحكام قان�ن �ل�سلطة �لق�سائية، و�أل يقل �سنه عن 45 �سنة، ويختار من �لفئات �لتالية:

�لمذك�ر. �لقان�ن  �سدور  وقت  بالخدمة  كان��  �لذين  �لعليا  �لمحكمة  • �أع�ساء 
�أو  • �أع�ساء �لهيئات �لق�سائية �لحالي�ن و�ل�سابق�ن ممن �م�س�� في وظيفة م�ست�سار، 

ما يعادلها، خم�ص �سن��ت مت�سلة على �لأقل.
ثماني  �م�س��  ممن  �لم�سرية  بالجامعات  و�ل�سابق�ن  �لحالي�ن  �لقان�ن  �أ�ساتذة   •

�سن��ت مت�سلة على �لأقل.
�سن��ت  �لعليا لمدة ع�سر  و�لإد�رية  �لنق�ص  �أمام محكمتي  ��ستغل��  �لذين  • �لمحام�ن 

مت�سلة على �لأقل.
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 47 73 من قر�ر رئي�ص �لجمه�رية بالقان�ن  ج- قان�ن مجل�ص �لدولة: حددت �لمادة 
ل�سنة 1972 �سروط �لتعيين بمجل�ص �لدولة على �لنح� �لتالي:
�لمتكاملة. �لمدنية  بالأهلية  متمتعًا  م�سريًا  يك�ن  • �أن 

م�سر  بجمه�رية  �لحق�ق  كليات  �إحدى  من  �للي�سان�ص  درجة  على  حا�ساًل  يك�ن  • �أن 
في  �لأخيرة  �لحالة  في  ينجح  و�أن  لها،  معادلة  �أجنبية  �سهادة  على  �أو  �لعربية 

�متحان �لمعادلة طبقًا للق��نين و�لل��ئح �لخا�سة بذلك.
�ل�سمعة. وح�سن  �ل�سيرة  محم�د  يك�ن  • �أن 

كان  ول�  بال�سرف،  لأمر مخل  �لتاديب  �أو مجال�ص  �لمحاكم  عليه من  يك�ن حكم  • �أل 
رد �إليه �عتباره.

�لعل�م  في  �أحدهما  �لعليا،  �لدر��سات  دبل�مات  من  دبل�متين  على  حا�ساًل  يك�ن  • �أن 
�لإد�رية �أو �لقان�ن �لعام �إذ� كان �لتعيين في وظيفة مندوب.

�لإعفاء من  �لجمه�رية  رئي�ص  باإذن من  يج�ز  ومع ذلك  باأجنبية،  متزوجًا  يك�ن  • �أل 
هذ� �ل�سرط لمن تنتمي جن�سيته �إلى �إحدى �لدول �لعربية.

موقف المواثيق الدولية في تولي المراأة المنا�سب الق�سائية: 
بد�ية، حر�ص ميثاق �لأمم �لمتحدة �لذي و�سع في 26 ي�ني� 1945 في مادتيه 13، و55 
على عدم �لتفرقة �لقائمة علي �أ�سا�ص �لجن�ص، حيث ن�ست �لمادة )13( من �لميثاق على �أن 
»تن�سئ �لجمعية �لعامة در��سات وت�سير بت��سيات بق�سد �لإعانة على تحقيق حق�ق �لإن�سان 
�لرجال  بين  تفرقة  �لدين ول  �أو  �للغة  �أو  �لجن�ص  تمييز في  للنا�ص بال  �لأ�سا�سية  و�لحريات 

و�لن�ساء«.

كما ت�سمنت �لمادة )55( من �لميثاق �أنه »رغبة في تهيئة �سروط �ل�ستقر�ر و�لرفاهية 
ين�سر في  �أن  �لمتحدة علي  �لأمم  �لأمم... تعمل  �ل�سرورية لقيام عالقات �سلمية ودية بين 

�لعالم �حتر�م حق�ق �لإن�سان و�لحريات �لأ�سا�سية للجميع بال تمييز بين �لرجال و�لن�ساء«.

الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان:
�أُقر �لإعالن �لعالمي لحق�ق �لإن�سان، و�لذي �عتمدته �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة، 
و�سدر عنها في 10 دي�سمبر 1948 في �لمادة )21( منه �سر�حة على مبد�أ �لم�ساو�ة في ت�لي 
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�ل�ظائف �لعامة حيث جاء في هذه �لمادة: »لكل �سخ�ص حق �لم�ساو�ة في �لقب�ل بال�ظيفة 
�لعامة في �لدولة �لتي ينتمي �إليها«.

العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية:
�أقر �لعهد في �لمادة )2( منه مبد�أ �لم�ساو�ة ب�سفة عامة حين ن�ست �لمادة �لمذك�رة 
على �أنه تتعهد كل دولة طرف في هذ� �لعهد باحتر�م �لحق�ق �لمعترف بها فيه، وبكفالة هذه 
�أي تمييز ب�سبب  �إقليمها و�لد�خلين في وليتها دون  �لم�ج�دين في  �لأفر�د  �لحق�ق لجميع 
�لعرق �أو �لل�ن �أو �لجن�ص �أو �للغة �أو �لدين �أو �لر�أي �سيا�سيًا �أو غير �سيا�سي �أو �لأ�سل �لق�مي 

�أو �لجتماعي �أو �لثروة �أو �لن�سب �أو غير ذلك من �لأ�سباب«.

ثم �أكد �لعهد في �لمادة )25( منه على حق �لم�ساو�ة في ت�لي �ل�ظائف �لعامة، حيث 
�لتمييز �لمذك�رة في  �أي وجه من وج�ه  �أن »يك�ن لكل م��طن دون  �لمادة على  ن�ست هذه 

�لمادة )2( �لحق�ق �لتالية، �لتي يجب �أن تتاح له فر�سة �لتمتع بها دون قي�د معق�لة:

)�أ(...... )ب(.....)ج( �أن تتاح له، على قدم �لم�ساو�ة عم�مًا مع �س��ه، فر�سة تقلد 
�ل�ظائف �لعامة في �لبلد.

العهد الدولي الخا�س بالحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية: 
رددت �لمادة )2/2( من هذ� �لعهد �لمعنى ذ�ته �ل��رد في �لإعالن �لعالمي و�لعهد 
تتعهد  �أن  على  منه  �لثالثة  �لمادة  في  ون�ص  و�ل�سيا�سية،  �لمدنية  بالحق�ق  �لخا�ص  �لدولي 
�لدول �لأطر�ف في هذ� �لعهد ب�سمان م�ساو�ة �لذك�ر و�لإناث في حق �لتمتع بجميع �لحق�ق 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية �لمن�س��ص عليها في هذ� �لعهد.

اتفاقية الق�ساء على كل جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة:
وذكرت  �لمطلق،  �لم�ساو�ة  حق  مبد�أ  على  م�ؤكدة  �لتفاقية  ن�س��ص  جميع  جاءت 

�لتفاقية في �لمادة �لثانية في �لبندين )د(، و)و(:

�لمر�أة،  �سد  تمييزية  ممار�سة  �أو  تمييزي  عمل  �أي  مبا�سرة  عن  »�لمتناع  )د(:  بند 
يم�ص  �لبند  وهذ�  �للتز�م«،  وهذ�  يتفق  بما  �لعامة  و�لم�ؤ�س�سات  �ل�سلطات  ت�سرف  وكفاله 
�سلب �لق�سية �لمطروحة، حيث �أن هناك ممار�سة تمييزية �سد �لمر�أة من �ل�سلطة �لتنفيذية 
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من حيث �لتعنت في عدم تعيين �لقدر �لكافي من �لن�ساء في �لمنا�سب �لق�سائية برغم عدم 
وج�د ن�ص يحرمهن منها.

بند )و(: �تخاذ جميع �لتد�بير �لمنا�سبة بما في ذلك �لت�سريعي منها لتغيير �أو �إبطال 
�لقائم من �لق��نين و�لأنظمة و�لأعر�ف و�لممار�سات �لتي ت�سكل تمييزً� )�سد �لمر�أة(. 

�إل  �لدولية  و�لتفاقيات  و�لم��ثيق  �ل�طني  �لت�سريع  ن�س��ص  و�س�ح  من  �لرغم  وعلى 
�لمدنية  بالمحاكم  قا�سية  تعيينها  و��سحًا �سد  تمييزً�  تعاني  ز�لت  ما  �لم�سرية  �لمر�أة  �أن 
و�لجنائية بل و�لإد�رية. وي�سهد �لمجتمع �لم�سري �لآن معركة �سارية بين �لمجل�ص �لق�مي 
للمر�أة ومجل�ص �لدولة ب�سبب تعنت مجل�ص �لدولة في تعيين �لمر�أة قا�سية بالمحكمة �لإد�رية، 
وكانت رئي�سة �لمجل�ص �لق�مي للمر�أة ميرفت �لتالوي قد �أر�سلت خطابًا �إلى مجل�ص �لدولة 
�إقر�ر  رغم  �لدولة  بمجل�ص  قا�سية   25 تعيين  �لمجل�ص  رف�ص  على  فيه  تعتر�ص  �لم�سري 
�لد�ست�ر �لجديد، �إل �أن مجل�ص �لدولة �أ�سدر بيانًا يهاجم فيه رئي�سة �لمجل�ص �لق�مي للمر�أة. 
ي�ستلزم  ما  �لدولة،  كيان مجل�ص  با�ستقالل  م�سا�سًا  يمثل  �لتالوي  �إن خطاب  �لمجل�ص  وقال 
ت�جيه طلب �إلى قا�سي �لتحقيق �أو �لنائب �لعام لتخاذ �لإجر�ء�ت �لجنائية �سدها بم�جب 
�لمادة )9( من قان�ن �لإجر�ء�ت �لجنائية، جز�ء ما �قترفته من جريمة جنائية يعاقب عليها 
�لق�مي  �لمجل�ص  ت�سكيل  به  �لمن�ط  باعتباره  باإقالتها  �لجمه�رية  رئي�ص  ومطالبة  �لقان�ن، 
لغ�سب  و�تقاًء  �لعد�لة،  �سئ�ن  �لتدخل في  نف�سه  له  ت�س�ل  لكل من  تك�ن عبرة  للمر�أة، حتى 

ق�ساة مجل�ص �لدولة«.

وطالب نادي ق�ساة مجل�ص �لدولة رئي�ص �لمجل�ص �لم�ست�سار فريد نزيه تناغ�، بتحريك 
دع�ى جنائية �سد ميرفت �لتالوي رئي�سة �لمجل�ص �لق�مى للمر�أة.

و�أ�سدر �لمجل�ص بيانًا �سحفيًا ��ستنكر فيه »�لمجل�ص �لخا�ص �لذي ي�سم �سي�خ ق�ساة 
مر�عاة  وعدم  �للياقة  نطاق  على  خارجة  »عبار�ت  من  �لتالوي  بخطاب  جاء  ما  �لمجل�ص« 
�لأ�س�ل �لمتعارف عليها في مخاطبة رئي�ص مجل�ص �لدولة، وه� �أمر غير مقب�ل �سكاًل دون 

تعليق على ما ورد بالخطاب«.

مجمل �لق�ل: �إن تمكين �لمر�أة �لم�سرية من حق�ق �لم��طنة �لكاملة ب�سقيها �لمدني 
�أجهزة  كافة  وت�سافر  تعاون  تتطلب  �ساملة  عملية  هى  و�لجتماعي  و�لقت�سادي  و�ل�سيا�سي 
�لعام  �ل�ساأن  �إد�رة  في  وبفاعلية  �ل���سعة  �لم�ساركة  من  �لمر�أة  لتمكين  وم�ؤ�س�ساتها  �لدولة 
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�أنه يجب  �ل�سيا�سات �لتي تمكنها من كذلك من �ل�ستقالل �لقت�سادي. كما  وو�سع وتنفيذ 
�لتن�يه �إلى �أنه محاولة ��ستعر��ص مكانة ودور �لمر�أة �لم�سرية في �لت�سريعات و�لد�ست�ر بعد 
25 يناير �أمر غاية في �ل�سع�بة �إذ ل يمكن ��ستعر��ص ذلك �لدور وم�سر تعاني منذ  ث�رة 
 2012 25 يناير من حالة جم�د د�ست�ري و�رتباك ت�سريعي، حيث لم تتمتع بم�سر بد�ست�ر 
�لد�ست�ر  �أن  . كما  �لإخ��ن في م�سر  ب�سق�ط نظام  �لد�ست�ر  وبعدها �سقط  �أ�سهر،  �ستة  �إل 
�لحالي 2014 لم يمر على �إقر�ره �إل �أيام قليلة ولم يتح�ل بعد ل��قع فعلي فه� مجرد كتاب 
على �لرف يلزمه �لكثير حتى نح�له �إلى و�قع لتتمتع �لمر�أة بحق�قها �لد�ست�رية �لتي جاءت 
بالد�ست�ر؛ ومن ناحية �أخرى ل يمكن لأي باحث �أن يتعر�ص للت�سريعات ذ�ت �ل�سلة بق�سايا 
�ل�سعب  فمجل�ص  �سن��ت،  ثالث  مد�ر  على  �لت�سريعية  للم�ؤ�س�سة  كامل  غياب  في ظل  �لمر�أة 
�لذي تم �نتخابه في ن�فمبر 2011 حلته �لمحكمة �لد�ست�رية في ي�ني� 2012 بعد �ستة �أ�سهر، 
و�سقط  قليلة  �أ�سهر  �إل  ت�ستمر  لم  �لت�سريع  �سالحية  �ل�س�رى  مجل�ص  �إعطاء  محاولة  وحتى 

مجل�ص �ل�س�رى كذلك ب�سق�ط نظام �لإخ��ن. 

كانت هذه �ل�رقة نقا�سًا مفت�حًا ح�ل ق�سية هامة ومجرد نظرة خاطفة نتمنى �أن يت�سع 
�ل�قت لتك�ن نظرة �أكثر تاأماًل و�إبحارً� لحق�ق �لمر�أة �لد�ست�رية و�لقان�نية بعد ث�رة �لربيع 

�لعربي.

المراجع:
- �لد�ساتير �لم�سرية )د�ست�ر 1971، د�ست�ر 2012، د�ست�ر 2014(.

- مكافحة �لقان�ن �لم�سرى للتمييز و�لعنف �سد �لمر�أة للدكت�ر فت�ح �ل�ساذلي �أ�ستاذ 
�لقان�ن بجامعة �لإ�سكندرية.

- �لمر�أة و�لتعديالت �لد�ست�رية، �لم�ؤتمر �لر�بع للمجل�ص �لق�مي لحق�ق �لإن�سان، طبعة 
.2012

- قان�ن �لعق�بات �لم�سري ل�سنة 1937 وتعديالته.
 - �إ�سد�ر�ت �لهيئة �لعامة لال�ستعالمات- م�سر.

�لعربي  �لمركز  �إ�سد�ر  �سالح،  عزة  للباحثة  در��سة  �لقا�سي،  من�سب  وت�لي  �لمر�أة   -
ل�ستقالل �لق�ساء، طبعة 2006.
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المراأةفيالد�ستوروالت�سريعاتالتون�سية
بعدالربيعالعربي

لمياء مزوغي)2(، ت�ن�ص
�أود �أوًل �أن �أترحم على �سهد�ئنا �لأبر�ر و�سهد�ء ث�ر�ت �لربيع �لعربي في ت�ن�ص و�لدول 
يناق�ص  �لذي  �لم�ؤتمر  هذ�  �لن�ساء  من  �لعديد  ح�سر  لما  ل�لهم  و�لذين  �لأخرى،  �لعربية 
ق�سايا �لمر�أة في ظل �لربيع �لعربي، و�أنا من بينهن. ونحمد �هلل على هذه �لث�ر�ت �لعربية. 
�أو�سع  وهذه �لث�ر�ت جاءت، وخا�سة في ت�ن�ص، لتدعم مكا�سب �لمر�أة وُتحقق لها �إنجاز�ت 

مما كان عليه �ل��سع في �لعه�د �ل�سابقة، بما فيها مكا�سب ت�سريعية للمر�أة �لت�ن�سية. 
فقد كان للمر�أة في ت�ن�ص منظ�مة قان�نية متميزة منذ �ل�ستقالل، ومنذ �سدور مجلة 
�لزوجات،  تعدد  منعت  �لتي  هي  �لقان�نية  �لمنظ�مة  هذه   ،1956 عام  �ل�سخ�سية  �لأح��ل 
�لقا�سر�ت،  بالفتيات  �لزو�ج  ومنعت  �سنة،   17 بـ  للزو�ج  �لقان�نية  �ل�سن  حددت  �لتي  وهي 
و��سترطت للزو�ج م��فقة �لمر�أة �أو �لفتاة نف�سها، ومنعت �إجبار �لفتاة على �لزو�ج بدون هذه 

�لم��فقة وهذ� �لقب�ل. 
هذه �لمنظ�مة �لتي منحت �لمر�أة في حالة وفاة زوجها �ل��ساية على �أبنائها �لُق�سر. 
�لم��طنة و�لم�ساو�ة مع �لرجل على كافة  �لمدنية، وحق  بالحق�ق  يتعلق  �لأمر فيما  وكذلك 
هناك  وكانت  للمر�أة.  �ل�سيا�سية  و�لم�ساركة  و�لقت�سادية  و�لجتماعية  �لحق�قية  �لأ�سعدة 
�لت�ن�سية  �أغلبها. و�لمر�أة  �أو في  �لمر�أة و�لرجل في كافة هذه �لحق�ق  م�ساو�ة حقيقية بين 
�لعاملة لها �لحق�ق و�ل��جبات نف�سها، ويقع عليها �أي�سًا و�جب �لإنفاق و�لم�ساو�ة في �لإنفاق 
في �أ�سرتها. كذلك لي�ص للزوج ولية على �لمر�أة ول على �أم��لها �لخا�سة، بل لها هي �ل�لية 

�لمطلقة عليها، هذ� ب�سفة عامة. 
وهذه  ت�ن�ص.  في  للمر�أة  عديدة  ومكت�سبات  حق�ق  هناك  كانت  �لما�سية،  �لفترة  في 
�لحق�ق لم يتم �لحفاظ عليها فح�سب، بل تم تدعيمها وتعزيزها وتط�يرها بعد ث�رة �لربيع 
�أو من حزب �سيا�سي ما، و�إنما تعززت وتط�ر�ت جر�ء ن�سال  �أحد  �لت�ن�سي، لي�ص بمّنة من 
�لمر�أة ذ�تها، قبل �لث�رة وفي �أثنائها وبعدها، وجّر�ء م�ساركتها �ل�سيا�سية �لفعالة و�لناجعة 

في فترة �لنتقال �لديمقر�طي. 

)2( م�س�ؤولة �لتاأهيل و�لتك�ين يف حزب �لنه�سة، حتمل �إجازة يف �حلق�ق )عدل وتنفيذ(.
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وبد�أت هذه �لمكت�سبات ب�سدور �لقان�ن �لنتخابي عن �لمجل�ص �لتاأ�سي�سي �لذي �ُسّكل 
مبد�أ  �لقان�ن  هذ�  �أقر  وقد  ت�ن�ص.  من  بعد هروبه  علي  بن  نظام  �سد  �لت�ن�سية  �لث�رة  بعد 
�لمنا�سفة في �لق��ئم و�لل��ئح �لنتخابية للتر�سح �إلى �لمجل�ص �ل�طني �لتاأ�سي�سي )�لبرلمان 
�ل�طني  �لمجل�ص  في  �لت�ن�سية  للمر�أة  �لتامة  �لمنا�سفة  نتيجته  تكن  لم  �لذي  �لت�ن�سي( 
�لتاأ�سي�سي �سابقًا، بل كانت هناك ما ن�سبته 20 % من عدد �أع�ساء هذ� �لمجل�ص مخ�س�سة 
�لأخرى.  �لعربية  �لبلد�ن  في  متد�ول  كما ه�  �لن�سائية،  �لك�تا  بمبد�أ  �لعمل  بمعنى  للن�ساء، 
ورغم ذلك، فاإن هذ� �لن�سبة من �لن�ساء �لل��تي �ساركن في �لمجال�ص �ل�طنية �لتاأ�سي�سية، 
كانت هامة وفاعلة، ود�فعت عن حق�ق �لمر�أة �لت�ن�سية من �أجل �لمنا�سفة و�لم�ساركة في كل 

�لم�ست�يات �لجتماعية و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية و�لحزبية و�لحق�قية فيما بعد. 
وكان  �لتاأ�سي�سي،  �ل�طني  �لمجل�ص  لرئي�ص  �لأول  �لنائب  من�سب  �لمر�أة  �حتلت  وقد 
كان  كما  و�لحريات،  �لحق�ق  لجنة  �للجان  هذه  �أهم  ومن  �لن�ساء،  من  لجان  روؤ�ساء  هناك 

هناك عدد من �لن�س�ة �لمقرر�ت و�لعديد من �لع�س��ت في �للجان. 
و�إن�ساء �هلل نحتفل غدً�، بالم�سادقة على �لد�ست�ر �لت�ن�سي �لجديد، هذ� �لد�ست�ر �لذي 
وقعت فيه د�سترة حق�ق �لمر�أة وفي مقدمتها مبد�أ �لم�ساو�ة بينها وبين �لرجل، و�لمنا�سفة، 
ومبد�أ �لفر�ص بين �لمر�أة و�أخيها �لرجل. كذلك �أعطى هذ� �لد�ست�ر للمر�أة لي�ص فقط كامل 
حق�قها، بل مّكنها لت�سبح قا�سية، ومر�سحة لرئا�سة �لجمه�رية. وهناك �لكثير من �لحق�ق 

�لأخرى �لمتميزة و�لهامة �لتي وقع د�سترتها. 
ولكن �أريد �أن �أرفق بهذه �لقر�ءة �ل��قعية، نظرة نقدية لهذه �لحق�ق ولهذه �لمكت�سبات 
�لتي حققتها �لمر�أة من خالل �لد�ست�ر �لت�ن�سي �لجديد. �أريد �أن �أق�ل �إن �آلية �لت�سريع �لتي 
تمنح �لمر�أة حق�قًا ومكا�سب هامة، لي�ست كافية وحدها، بل يجب �أن يتج�سد ذلك في �لعقل 
�لمثال، كانت هناك  �ل��قع. فعلى �سبيل  �أر�ص  و�لتطبيق على  �لفعل  و�لقناعة، وفي  و�ل�عي 
�لمر�أة  تتمكن  لم  قهر،  ونظام  وقمعيًا،  ��ستبد�ديًا  �لنظام  كان  عندما  لكن  للمر�أة،  حق�قًا 
من ممار�سة هذه �لحق�ق، ولم تحَظ �أو تتمتع بهذه �لمكت�سبات �أو بحدها �لأدنى، ل في حق 
�لتعبير ول في حق �إبد�ء �لر�أي، وحتى بالق��نين ذ�تها ولنا مثال هام ه� �لمن�س�ر )108(، 
�لذي يطلق عليه �لت�ن�سي�ن �لمن�س�ر �ل�سيئ �لذكر �لذي كان يمنع على �لمر�أة لب�ص �لحجاب. 
هامة  �آلية  �أنها  من  بالرغم  تكفي  ل  وحدها  و�لق��نين  �لت�سريع  �أن  للتاأكيد  �أع�د  هنا 
وفعالة، لكن بدون نظام ديمقر�طي ل يمكن تطبيق ن�س��ص �لق��نين �لخا�سة بالمر�أة، ول 
يمكن للمر�أة �أن تتمتع بهذه �لحق�ق و�لمكت�سبات. هذه �لق��نين يمكن �أن تعطي �لمر�أة دفعة 
ق�ية للعمل في �ل�ساأن �لعام �لت�ن�سي، لكن يجب �أن يتبع هذه �لق��نين و�لت�سريعات وعي وثقافة 
وقناعات فكرية و�أيدي�ل�جية مجتمعية هامة. وفي ت�ن�ص و�لحمد هلل، فاإن �لمنظ�مة �لقان�نية 
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�لتي كانت �سائدة قبل �لث�رة وبعدها، و�لتي نعمل على تكري�سها وتطبيقها هي �لي�م مرجعية 
ثقافية �إ�سالمية، ت�ستند �إلى مدر�سة و�سطية �إ�سالحية، لي�ست بجديدة علينا، وهذه �لمدر�سة 
م�ج�دة منذ �لقدم منذ »�ل�سادق �لقيرو�ني« �إذ� �سمعتم به ي�مًا، فال�سادق �لقيرو�ني كان 
يمنح �لمر�أة حقًا وه� ��ستر�ط �لمر�أة على �لزوج بعدم �لزو�ج عليها مرة �أخرى، بمعنى عدم 
�إح�سار �سرة لها، وذلك قبل �أخذ م��فقتها على �لزو�ج بهذ� �لرجل، هذه �لمدر�سة �ل��سطية 
ومكان  �ل�سخ�سية  �لأح��ل  لمجلة  من�ساأ  كانت  �لتي  هي  �لمعتدلة،  �لإ�سالمية  �لإ�سالحية 
�ل�سيخ فا�سل بن عا�س�ر و�ل�سيخ جعيد وغيرهم من علماء  �لزيت�نة �لأجالء �لأكارم  علماء 
�لإ�سالم �لمعتدلين �لذين يت���سل معهم حزب حركة �لنه�سة �لت�ن�سية �لذي يحظى بالأغلبية 
�لجديد  �لد�ست�ر  في �سدور  كبيرة  م�ساهمات  قدم  و�لذي  �لتاأ�سي�سي،  �ل�طني  �لمجل�ص  في 
و�لقت�سادية و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �لت�ن�سية، وكر�ص م�ساركتها  �لمر�أة  �لذي كر�ص حق�ق 

و�لحق�قية في �لمجتمع �لت�ن�سي و�لدولة �لت�ن�سية وفي �ل�ساأن �لعام �لت�ن�سي. 

هناك مالحظتان �أريد �أن �أ�سير �إليهما، وهما: حق �لمنا�سفة �لذي وقع د�سترته �لي�م، 
لكن هذ� �لحق لم يعِط �لمنا�سفة �لحقيقية في �لمجل�ص �ل�طني �لتاأ�سي�سي بمعنى ل ي�جد 
50 % من �لن�ساء في �لمجل�ص بعد. و�إذ� كانت �لمنا�سفة قد وقعت و�أقرت في �لد�ست�ر، لماذ� 
�أن ما وقع تم  �ل�سبب في ذلك  �لتاأ�سي�سي بعد؟  �لمجل�ص  �لمنا�سفة �لحقيقية د�خل  لم تقع 
على �لطريقة �لعم�دية ولي�ص على �لطريقة �لأفقية، بمعنى �أن روؤو�ساء �لق��ئم من �لأحز�ب 
�ل�سيا�سية كانت �أغلبيتهم من �لرجال، لكن نحن في حزب حركة �لنه�سة كانت لدينا قائمة 
و�حدة تتر�أ�سها �مر�أة، ولهذ� كان تمثيل �لمر�أة لحزب �لنه�سة في �لمجل�ص �ل�طني �لتاأ�سي�سي 
مقدرً�، وبالتالي يجب علينا حينما ُنقر مبد�أ �لمنا�سفة �أن يك�ن �أفقيًا �أي�سًا حتى نعطي دفعة 
�أكبر لمبد�أ �لمنا�سفة بين �لرجل و�لمر�أة في �لتمثيل �لبرلماني، كل هذه �لآليات مهمة جدً�، 

وهذ� يك�سف �لثغرة في م��س�ع �لمنا�سفة. 

ثم  �أوًل،  �لمر�أة  كفاءة  �أ�سا�ص  على  تتقرر  و�لتي  �لفر�ص،  تكاف�ؤ  لم�ساألة  بالن�سبة  �أما 
مقارنتها مع كفاءة �لرجل. تكاف�ؤ �لفر�ص في تحمل �لم�س�ؤوليات وفي مر�كز �لقر�ر يجب �أن 
تك�ن م�ؤ�س�سة على �أ�سا�ص مبد�أ �لكفاءة، وهذه لن تك�ن مّنة من �أحد من �لم�س�ؤولين �أو من 
�أحد �لأحز�ب �لمتنفذة في �ل�سلطة. وه� ما لحظناه في �لمجل�ص �ل�طني �لتاأ�سي�سي عندما 
كانت هنالك ث�رة، ولم تكن لدى �لمر�أة �لت�ن�سية �لتجربة و�لخبرة و�لكفاءة لتت�سلم منا�سب 
لت�جيه نظرة  �إذً�  ت�ن�ص. هذه محاولة مني  �لعام في  �ل�ساأن  �أو  �لبرلماني  �ل�ساأن  هامة، في 
نقدية لل��قع �لحالي في ت�ن�ص ول��قع �لمر�أة �لت�ن�سية، وكل ما �أتمناه وقبل �أن تنتهي �أعمال 

هذ� �لم�ؤتمر �لن�س�ي �لهام، �أن تك�ن قد تمت �لم�سادقة على �لد�ست�ر �لت�ن�سي �لجديد. 
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المراأةفيد�ساتيروت�سريعاتاليمن
قبلالربيعالعربيوبعده

عفراء حريري)3(، �ليمن

تـوطـئـة:
�لفكر  يعتنق�ن  ل  �لذين  و�لحق�قيين  �ل�سيا�سيين  من  �لبع�ص  يعرف  ل  ربما 
�ل�ستر�كي– �ل�سي�عي، �لكثير عن �ليمن، وبالتالي عن �لمر�أة �ليمنية وتحديدً� �لمر�أة في 
جن�ب �ليمن، �لمر�أة �لتي لم ين�سفها �لتاريخ جيدً�، وم�ر�ص �سدها �لإق�ساء و�لتهمي�ص 
قيام  �إبان  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لمدنية  �لمجالت  جميع  في 

�ل�حدة �ليمنية بين �سطري �ليمن؛ �ل�سطر �ل�سمالي و�ل�سطر �لجن�بي. 
ولأن و�سع ث�رة �لربيع �لعربي في �ليمن تختلف عن مثيالتها جملة وتف�سياًل، �إذ �إن ما 
حدث ه� �أمر �أقرب �إلى �لأزمة �ل�سيا�سية ولي�ص �لث�رة، و��ستدل على ق�لي باأنها �أزمة ولي�ص 
�لذي  �لحاكم  و�لحزب  ذ�ته،  �لنظام  ه�  �لمخل�ع  �لرئي�ص  با�سم  �لحاكم  �لنظام  �أن  ث�رة: 
�للقاء �لم�سترك.  %، و�لن�سف �لآخر لأحز�ب   50 �لث�رة ما ز�ل يحكم بن�سبة  قامت �سده 
�لعام  �ل�سعبي  �لم�ؤتمر  % من حزب   50 بن�سبة  تت�سكل  ز�لت  ما  �لمثال  �سبيل  على  فالحك�مة 
% من �للقاء �لم�سترك و�سركائه، بعدد 31 وز�رة، ت�سغل �لن�ساء ثالث حقائب  وحلفائه، و50 
منها. وهذ� نتاج للمبادرة �لخليجية و�آليتها �لتنفيذية �لتي تم �لت�قيع عليها في مدينة �لريا�ص 

في ماي�2011 و�لتي قيل �أنها �ستخرج �لبالد من �أزمتها.
و�سع  �لذي  �ل�سامل  �ل�طني  �لح��ر  م�ؤتمر  �نعقد  �أي�سًا،  �لمبادرة  تلك  غر�ر  وعلى 
�ل�سعب �ليمني �آماله عليه ل�سياغة عقد جديد لدولة مدنية حديثة. وبهذ� �ل�سدد، ل ن�ستطيع 
�أن نغفل �لث�رة �لحقيقية �لتي ن�ساأت في جن�ب �ليمن منذ �لعام 2007 و�لمتمثلة بالحر�ك 
�لجن�بي �ل�سلمي، �لحامل �ل�سيا�سي و�لحقيقي للق�سية �لجن�بية في م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني 
�لحر�ك  �لخليجية، ذلك  للمبادرة  �لتنفيذية  �لآلية  �لق�سية - في  �أي  و�لم�سم�لة -  �ل�سامل 
�لذي ن�ساأ نتيجة ل�ستغالل ثروة �لجن�ب و�إهماله وتهمي�سه من �لتنمية وتر�جع �أو�ساعه �إلى 

)3( ع�س�ة م�ؤمتر �حل��ر �ل�طني �ليمني، خبرية حق�قية يف �لعد�لة �لنتقالية، �ليمن.
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�ل�ر�ء، و�إق�ساء م��طنيه من مختلف �لمجالت وت�سريحهم من �أعمالهم �لمدنية و�لع�سكرية، 
وطم�ص ه�يتهم خا�سة بعد حر�ك 1994، و�لذي ما ز�ل م�ستمرً� حتى �لآن.

لم تغير �لث�رة �أو �لأزمة �ل�سيا�سية وما تالها عبر م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني �ل�سامل كثيرً� 
في �أو�ساع �ليمن، بل على �لعك�ص تمامًا �زد�دت �لأو�ساع �س�ءً� خا�سة �لأو�ساع �لقت�سادية 
و�لأمنية، وما ز�ل يحدونا �لأمل في �أن وثيقة م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني �ل�سامل وما �سياأتي به من 
م�ل�د جديد »�لد�ست�ر«، بعد مخا�سه �لع�سير �لذي ��ستمر ح��لي ع�سرة �أ�سهر �سيغير �سيئًا 
في تلك �لأو�ساع �لتي لن تتغير �إل متى ت�فرت �لن��يا �لحقيقية للنخب �ل�سيا�سية على �إحد�ث 

�لتغيير في حياة �لم��طن �ليمني وعلى وجه �لخ�س��ص �لمر�أة �ليمنية.
ومن هذ� �لمنطلق، يتبادر �إلى �أذهاننا �لعديد من �لت�ساوؤلت ح�ل و�قع �لمر�أة �ليمنية 
وو�سعها �لقان�ني و�لمدني و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لجتماعي و�لثقافي، وهل بالفعل �سنعت 
�لمر�أة �ليمنية تغييرً� حقيقيًا في و�سعين مختلفين تمامًا عن بع�سهما �لبع�ص، �لث�رة �لتي 
تح�لت في لمح �لب�سر �إلى �أزمة �سيا�سية في �ل�سمال، و�لحر�ك �لجن�بي �ل�سلمي في �لجن�ب، 
مع عدم �لن�سيان و�لإهمال لدورها �إبان تلك �لأزمة �ل�سيا�سية �لتي �بتد�ت ث�رة، ثم �ُسرقت 
�أو  �أل تبادر �لق�ى �ل�سيا�سية بذكر  باتفاق �لأحز�ب �ل�سيا�سية. ومن �لمعيب و�لم�ؤ�سف حقًا 
% بين م�ساركيه في م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني �إل بفر�ص من  بتخ�سي�ص ح�س�ص �أو ن�سبة 30 
�لدول �لر�عية للمبادرة �لخليجية و�آلياتها �لتنفيذية و�لنظام �لد�خلي لم�ؤتمر �لح��ر �ل�طني 

�ل�سامل وقر�ر�ت مجل�ص �لأمن.

الـخـلـفـيــة:
بالقر�ءة �لمتاأنية ل��سع �لمر�أة �ليمنية ما قبل ث�ر�ت �لربيع �لعربي وما قبل �ل�حدة 
�أن �لحر�ك �لجن�بي �ل�سلمي ث�رة ل�ستعادة �له�ية �ل�سابقة للم��طن  �ليمنية، وعلى �عتبار 
علينا  فينبغي  بعد،  �سياغته  تتم  لم  �لجديد  �ليمني  �لد�ست�ر  ولك�ن  �لجن�ب،  في  �ليمني 
�لقر�ءة بحيادية تامة لتلك �ل��سعية كي ن�ستطيع تحليل دورها في م�ساءلة �لحق�ق و�ل��جبات 
�ليمن و�لذي  �ل�سمالي من  �ل�سطر  �لأول  �لمت�ساوية، وفي �سقين مت��زيين؛ يمثل  و�لم��طنة 
كان ي�سمى »�لجمه�رية �لعربية �ليمنية«، ويمثل �لثاني �ل�سطر �لجن�بي من �ليمن و�لذي كان 

ي�سمى »جمه�رية �ليمن �لديمقر�طية �ل�سعبية«. 
ويمكننا تخيل م�ؤ�سر قيا�ص هذ� �لدور كم�سار ل�سكل بياني بد�أ، ثم �رتفع، ثم عاد للهب�ط 
و�لنح�سار مرة �أخرى للبدء من نقطه �ل�سفر، منطلقين من د�ساتير �لدولتين؛ �سطري �ليمن 
ب�سماله وجن�به«، وو�سع �لمر�أة وحق�قها وو�جباتها وم��طنتها فيهما في �لج��نب �لقان�نية 
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و�لمدنية و�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية. كما ينبغي لنا �لإ�سارة �إلى �أن �لق�ى 
�أغفلت و�أهملت دور �لمر�أة في �لجن�ب حين قدمت روؤ�ها عن �لق�سية �لجن�بية  �ل�سيا�سية 
باعتبارها مح�ر م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني �ل�سامل، ولم تاأخذ بعين �لعتبار �أن �أي �نتقال لدولة 
مدنية حديثة ل يمكن �أن يتم �ل ب�سريكين �أ�سا�سيين هما: �لرجل و�لمر�أة، وبغ�ص �لنظر عن 

�سكل �لدولة وعن �لمرحلة �لنتقالية �لتي ت�سبقها.
فحين كان و�سع �لمر�أة �ليمنية في �لجن�ب على م�ست�ى من �لتقدم و�لتط�ر في جميع 
�لأعمال و�لأن�سطة �لمختلفة �لتقليدية وغير �لتقليدية بحكم �لد�ست�ر و�لقان�ن، حرمت �لمر�أة 
في �سمال �ليمن من حق�ق كثيرة مقارنة ب�سقيقتها �لمر�أة �لجن�بية. ولعل من �أهم �لأم�ر �لتي 
�ساعدت على ح�س�ل �لمر�أة في �لجن�ب على حق�قها مقارنة بالمر�أة في �ل�سمال، بل وربما 

في �لعديد من �لقطار �لعربية، ما يلي: 
�أ- ن�سالت �لمر�أة �لجن�بية �سد �ل�ستعمار �لبريطاني، و�لتي �أ�س�ست لدورها �لعميق في 
بناء دولة �لنظام و�لقان�ن فيما بعد في �إطار »جمه�رية �ليمن �لديمقر�طية �ل�سعبية«. 
ب- �لمدنية �لتي تميز بها �لجن�ب ممثاًل بعا�سمته »عدن«، و�لتي كانت فيها �لمر�أة �سريكًا 
�أ�سا�سيًا في مختلف مجالت �لحياة �لتي تفردت بها مدينة عدن عن �لعديد من �لمدن 

�لعربية طيلة فترة زمنية ط�يلة.
�لبريطاني  �ل�ستعمار  بعد  �ل�سلطة  ت�لى  �لذي  »�ل�ستر�كي«  �ل�سيا�سي  �لنظام  ج- حفاظ 

على مكانة �لمر�أة ودعمها لال�ستمر�ر في تاأدية �أدو�ر مختلفة في �لمجتمع.

الـمـدخــل:
لقد �سبقت ق�سية �لمر�أة �لجن�بية، �لق�سية �لجن�بية في ن�ساأتها، كق�سية �سيا�سية قبلت 
�لنخبة �ل�سيا�سية �لتي وقعت على �ل�حدة �لتنازل عنها عند تحقيق �ل�حدة �ليمينة في عدم 
حفاظها على �لمنجز�ت �لتي تحققت في �لفترة �لتاريخية �ل�سابقة لقيام �ل�حدة، على �لرغم 
من م�ساركتها في مختلف لجان �ل�حدة �لتي لم ي�ؤخذ بمخرجاتها ونتاجها في تلك �لفترة، 
ولم تنتبه �لنخبة �ل�سيا�سية للنظام �ل�سم�لي �لذي كان يتمتع بق�ة �لنظام و�لدولة في �لجن�ب 
�إلى �أن �أي تنازل عن �لإنجاز�ت و�لمكا�سب �لتي تحققت و�سادت في فترة حكمها وما قبلها، 
لتاأ�سي�سها،  �سعت جاهدة  �لتي  �لدولة  تبقى من مق�مات  تدريجي عما  وتر�جع  �نتكا�سه  ه� 
خا�سة حين يتعلق �لأمر بالتنازل عن ت�سريع ينظم �لعالقات �لأ�سرية �لتي هي ن��ة �لمجتمع 
�لقان�ن  بقاوؤه من خالل ذلك  يمكن  كان  �لذي  �لتعليم«  »قان�ن  مقابل  �لأ�سرة«  »قان�ن  مثل 
�لذي ي�طد �لعالقات �لأ�سرية وي�س�ن كر�مة �لطرفين »�سريكي �لعالقة �لأ�سرية/ �لزوجية«، 
ويهيىء للمر�أة تن�سئة جيل �س�ي وق�ي و�سليم، �سيفر�ص على �لدولة �لنا�سئة �حتر�م حق�ق 
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�لإن�سان بغ�ص �لنظر عن جن�سه، وبالتالي ل�نه وطبقته وفئته... �إلخ. هذ� ف�ساًل عن هرولة 
�لنخب �ل�سيا�سية في �أعلى �لهرم �لتنظيمي للنظام �ل�سيا�سي �ل�سم�لي في �لجن�ب، وكذلك 
نخب �سلطات �لدولة �إلى �ل�حدة �ليمنية دون �لرج�ع �إلى �لنا�ص �أو حتى �إلى �لق��عد، خا�سة 
�لن�ساء و�لتي كانت منتمية للحزب �لحاكم �آنذ�ك في �لجن�ب ل�ست�سارتها فيما �ستقرره ب�ساأن 
قيام  قبل  بالتاأني  تطالب في معظمها  �لن�سائية  �لق��عد  كانت هذه  �إذ  �لمجه�ل،  م�سيرها 
�ل�حدة �لندماجية، ي�سبقها قلقها من ذلك �لمجه�ل، وهي نف�سها تلك �لن�س�ة.. وغيرهن 
من �لن�ساء �لجن�بيات �لالتي خرجن بم�سير�ت ومظاهر�ت عديدة ر�ف�سه �لتنازل عن قان�ن 

�لأ�سرة، و�لتي لم ت�ستطع �لتيار�ت �لإ�سالمية �لنا�سئة في تلك �لفترة منعها وردعها.
هذه �لمحطة، تعتبر لحظة تاريخية فا�سلة، حيث ي�ستدل من قلق وخ�ف �لن�ساء تجاه 
�لهرولة �إلى �ل�حدة دون خط��ت مدرو�سة، ودون مر�عاة �لحذر في م�سائل م�سيرية كهذه، 
�لتي  �لأ�سحية  هي  حق�قهن  تك�ن  ل  حتى  �لعاطفة،  على  �لعقل  ترجيح  تتطلب  كانت  باأنها 

�ستقدم قربانًا لقيام �ل�حدة �ليمنية، كما �سنرى لحقًا.

الـتـحـلـيـل:
�لـحقـ�ق و�لـ��جـبـات �لـمـدنـيـة و�لـ�سـيـا�سـيـة و�لقـتـ�سـاديـة و�لـثـقـافـيـة و�لجـتـمـاعـيــــة:

الـبـعـد الـتـاريـخـي:
في  �لن�سائية  �لحركة  وكانت  �إل  ن�سائية  بحركات  �لعربية  �لمنطقة  ت�ست�سهد  لم 
�لجن�ب �لعربي »مدينة عدن« من �سمنها منذ �أربعينيات وخم�سينيات �لقرن �لما�سي. ففي 
�إلى جانب �لأن�سطة �لجتماعية  �لن��دي �لن�سائية كانت تقام �لندو�ت �لتثقيفية �ل�سيا�سية، 
و�لثقافية،كما تاأ�س�ست �لجمعيات �لن�س�ية �لتي ت�ؤدي �لغر�ص نف�سه، ومنها على �سبيل �لمثال 
»�لجمعية �لعدنية للن�ساء«. وكان في �فتتاح كلية �لبنات في خ�ر مك�سر �لتي �فتتحت بتاريخ 
19فبر�ير1956 عالمة فارقة في تاريخ �لمر�أة �لجن�بية، حيث بلغ عدد �لطالبات فيها وقت 
�لمت��سط، وت��سعت بعد  198 فتاة في �ستة �سف�ف مت��سطة و�سف و�حد لما قبل  �لفتتاح 
12 �سفًا مت��سطًا،  18 �سفًا: منها  572 فتاة م�زعة على  1959كانت ت�سم  ذلك. وفي عام 

و�ستة �سف�ف ثان�ية بما في ذلك �سف�ف للتدريب على �ل�س�ؤون �لمنزلية و�لأعمال �ليدوية.
وظهرت عام 1960 �أول مدر�سة جديدة مت��سطة للبنات، وفي �ل�قت نف�سه تح�لت كلية 
�لبنات �إلى كلية ثان�ية، وكان عدد �ل�سف�ف �لمت��سطة قد و�سل �إلى خم�سة لل�سنة �لثالثة و11 
�سفًا ثان�يًا. و�إلى جانب تدري�ص �للغتين �لعربية و�لإنجليزية و�لأدب �لإنجليزي و�لريا�سيات 
وعلم �ل�سحة و�لجغر�فيا و�لتاريخ، كانت تدر�ص م���سيع �أخرى مثل �لفن و�لأعمال �لمنزلية 
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و�لعل�م �لعامة وعلم �لأحياء و�لكيمياء.كما �سهدت هذه �لكلية �أول حر�ك �جتماعي في �أول 
1فبر�ير  في  للدر��سة  �لدخ�ل  عن  و�إ�سر�بهن  »�لعدنيات«  �لجن�بيات  للطالبات  �عت�سام 
1962، �حتجاجًا على �لأو�ساع �لتي كانت �سائدة �آنذ�ك، ثم �ن�سم �إليهن �لطالب من كلية 
�لبنين. ومن هذه �لكلية، تخرجت �لكثير من �لن�ساء �لل��تي ما زلن يمار�سن مهنًا ووظائف 
مختلفة حتى �لآن. كما كانت للمر�أة �لجن�بية في �ل�ستينيات �لريادة في �لمجال �لإعالمي، 
فهي �أول مالكة ورئي�سة لمجلة ن�سائية �سهرية، و�أول مذيعة تلفزي�ن، و�أول مذيعة �إذ�عة على 
�أول  م�ست�ى �لجزيرة �لعربية. وفي �ل�سبعينيات كان لها �لريادة في �لمجال �لقان�ني، فهي 
وت�ساف  �لعربية،  �لجزيرة  م�ست�ى  على  محامية  و�أول  �لعربي،  �ل�طن  م�ست�ى  على  قا�سية 
و�لتعليم و�ل�سحة منذ  �لتربية  �لمتميزة في مجال  �لجن�بية  �لمر�أة  �إلى ريادة  �لريادة  تلك 

خم�سينيات و�ستينيات �لقرن �لما�سي. 

الـبـعـد الـ�سـيـا�ســي:
منذ قيام �ل�حدة �ليمنية و�إعالنها في 22 ماي� 1990، و�لمرحلة �لنتقالية �لتي تلتها 
وفقًا لإعالن �تفاقية �ل�حدة، مار�ست �لنخبة �ل�سيا�سية للنظامين �ل�سم�ليين عملية �إق�ساء 
�لإبقاء و�لحتفاظ على  �لأ�سرة، حيث تم  �لتنازل عن قان�ن  �لجن�بي، بعد  �لن�سائي  للكادر 
�أي  دون  �لجن�ب  في  �لدولة  �سلطات  من  وغيرها  �لعليا  �ل�سلطات  منا�سب  في  نف�سه  �لعدد 
كل  و�حتفاظ  �سماًل  �ل�س�رى  ومجل�ص  جن�بًا  �ل�سعب  مجل�سي  دمج  فعند  �إ�سافة.  �أو  زيادة 
مجل�ص بق��مه، كان في ق��م مجل�ص �ل�سعب �لجن�بي ع�سر ن�ساء، ولم يكن في ق��م مجل�ص 
�ل�س�رى �ل�سمالي �أي �مر�أة. و�ُسمح لمجل�ص �لرئا�سة حينها باإ�سافة 31 ع�س�ً� لق��م �لمجل�ص 
�لجديد جميعهم من �لرجال، لم تكن بينهم �مر�أة و�حدة.كما لم ُي�سمح للن�ساء �لل��تي تم 
نقلهن مع �أزو�جهن �إلى �سنعاء بت�لي منا�سبهن ومهنهن نف�سها �لتي كن يز�ولنها في �لجن�ب 
�إلغاء  �إلى وظائف �إد�رية في مر�فق حك�مية �أخرى. وتم  كالقا�سيات مثاًل، بل تم تح�يلهن 
�لتي كانت تز�ولها في دولة جمه�رية  �ل�ز�رية  �لجن�بية منا�سب في �لحقائب  �لمر�أة  ت�لي 
�ليمن �لديمقر�طية �ل�سعبية، حيث و�سلت �إلى من�سب نائب وزير، ولم تحظ �لمر�أة �لجن�بية 

بت�لي من�سب وزير �إل بعد �لأزمة �ل�سيا�سية عام 2011. 

�لجن�بية  �لمر�أة  تحظ  فلم  �لدبل�ما�سية،  �لمنا�سب  ت�لي  على  ينطبق  نف�سه  و�لأمر 
بمن�سب �سفير �إل في �لعام �لذي �سبق عام �لأزمة �ل�سيا�سية، وبقى عدد �لقا�سيات من �لن�ساء 
�لجن�بيات 38 قا�سية في مختلف درجات �لتقا�سي، ولم يزد�د عددهن �إل منذ عامين ونيف 
مع �ل�ستر�ط باأن يكن خريجات من معهد �لق�ساء �لعالي، مع �لإ�سر�ر على تطبيق �سيا�سة 

تقلي�ص �أعد�د �لن�ساء �لملتحقات بهذ� �لمعهد.
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الــبـعـد الـقـانـونــي:
و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لمدنية  �لمجالت  جميع  في  �لجن�بية  �لمر�أة  دور  تعزز 
�لجن�بية  �لمر�أة  بحق�ق  �ل�سريح  باعتر�فه   1970 د�ست�ر  خالل  من  و�لثقافية  و�لجتماعية 
»�إن  �ل�سابعة  �لمادة  �لعديد من ن�س��سه. فقد جاء في ن�ص  بالرجل �لجن�بي في  وم�ساو�تها 
�لن�ساء هن جزء من �لتحالف �لذي يعتبر �لأ�سا�ص �لمنيع للث�رة �ل�طنية �لديمقر�طية«، ون�ص 
ون�ست  �لمحلية«.  و�لمجال�ص  �لأعلى  �ل�سعب  »مجل�ص  �نتخابات  في  �لمر�أة  على حق  �لد�ست�ر 
�لمادتان )33( و)34( على �لم�ساو�ة في �لحق�ق و�ل��جبات بغ�ص �لنظر عن �لجن�ص �أو �لأ�سل 
�أو �للغة �أو �لمركز �لجتماعي، و�أكدتا على �أن �ليمنيين مت�ساوون �أمام �لقان�ن، وعلى �سمان 
حق�ق �لمر�أة �لمت�ساوية مع �لرجل بن�ص �سريح في �لمادة )36(: »تلتزم فيه �لدولة ب�سمان 
حق�ق مت�ساوية للن�ساء و�لرجال في جميع �لحياة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية وت�فر 
ب�سكل تقدمي �ل�سروط �لالزمة لتحقيق تلك �لم�ساو�ة في �لعملية �لتنم�ية وعدم تهمي�سها في 
ت�ؤمن حماية خا�سة  �لتي  �لد�ست�رية  �لن�س��ص  �لعمل«، وغير ذلك من  �لمجتمع، وحثها على 
�لعمل  في  وحقها  و�لمجاني،  �لإجباري  �لتعليم  في  �لمر�أة  وحق  و�أطفالهن،  �لعامالت  للن�ساء 

و�لأجر �لمت�ساوي مع �لرجل،...وغيرها من �لحق�ق على �أ�س�ص �لم��طنة �لمت�ساوية. 

مع  وبقائها  ت�فيرها  و�سمان  �لحق�ق  تلك  وتدعيم  لت�طيد   1978 د�ست�ر  جاء  كما 
�للتز�م بها من قبل �لدولة، وتم تاأطيرها قان�نيًا في �لمنظمات �لجماهيرية �لمختلفة وعلى 
ت�ستثن  ولم  �لجن�بية،  �لمحافظات  جميع  م�ست�ى  وعلى  �ليمن  ن�ساء  �تحاد  و�أهمها  ر�أ�سها 
على  �ل�سعبية  �لديمقر�طية  �ليمن  دولة جمه�رية  بم�سادقة  و�سعها  وتر�سخ  منه،  �مر�أة  �أي 
 ،1984 ماي�  في  »�سيد�و«  �لمر�أة  �سد  �لتمييز  �أ�سكال  على جميع  للق�ساء  �لدولية  �لتفاقية 
�لمجالت  للرجل في جميع  �أ�سا�سية  و�لقان�نية �سريكة  �لد�ست�رية  �ل��سعية  فاأ�سبحت بهذه 
ذ�ت �لطابع �لمدني و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لجتماعي و�لثقافي وحتى �لأمني و�لع�سكري، 
وعجزت �لنخب �ل�سيا�سية �لتي وقعت على �إعالن �تفاقية �ل�حدة عن �لحتفاظ بهذ� �لتاأطير 
�لد�ست�ري و�لقان�ني، و�إنما �ساعدت في طم�ص تاريخ �لحركة �لن�سائية للمر�أة �لجن�بية بنقل 
�لمر�أة  تعترف  ولم  �ل�حدة،  عمر  من  �لأولى  �ل�سن��ت  في  �ل�سمال  �إلى  �ليمن  ن�ساء  �تحاد 
�ل�سمالية بعد حرب 1994 بذلك �لتاريخ للحركة �لن�سائية �لجن�بية ول بمكانة ودور �لمر�أة 
�لجن�بية، فاختزلت �لتاريخ من حيث ت�سنى لها و�سمحت لها �لق�ى �ل�سيا�سية �لتي قب�ست 
على زمام �لأم�ر في حرب �سيف 1994 بذلك، وبقيت �لتفاقية �لدولية للق�ساء على جميع 
�أ�سكال �لتمييز �سد �لمر�أة حبرً� على ورق. كما �رت�ست تلك �لنخب �ل�سيا�سية �لكتفاء بن�ص 
يتيم في د�ست�ر �ل�حدة عام 1990، ي�سير في ن�ص �لمادة )41( �إلى »�أن �لم��طنين جميعهم 
مت�ساوون في �لحق�ق و�ل��جبات �لعامة«، وظل هذ� �لن�ص نظريًا في �لم�ساو�ة في �لحق�ق 
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�لمادة  ن�ست  �ليمنية،  �ل�حدة  قيام  بعد  لعام2001،  �لمعدل  �لد�ست�ر  وفي  �لمر�أة.  تجاه 
)31( على �أن �لن�ساء �سقائق �لرجال ولهن ما لهم من �لحق�ق، وهنا بد�أ �لتمييز من تهمي�ص 
و�إق�ساء بم�جب �لد�ست�ر في �إز�حة �لمر�أة من مفه�م �لم��طنة �لمت�ساوية. فاإذ� كان �لرجل 

�لجن�بي م��طنًا درجة ثالثة، �أ�سبحت �لمر�أة �لجن�بية م��طنة درجة خم�سين.

الـبـعـد القـتـ�سـادي:
�إن�ساء وتاأ�سي�ص �لعديد من �لم�سانع و�لتحاد�ت �لتعاونية و�لزر�عية ذ�ت �لدخل  �إن 
�لعمل  لميادين  وخروجهن  �لعامالت  �لن�ساء  �أعد�د  �رتفاع  في  �ساعد  �ل�طني،  �لقت�سادي 
في جميع محافظات �لجمه�رية، فاأ�سبحت �لمر�أة عائاًل لأ�سرتها، وب��سع �آخر �سريكة في 
�لجن�بية ق�ة  �لمر�أة  �أختًا، ومّثلت  �أم  �أمًا  �أم  بنتًا  �أم  �س��ء كانت زوجة  �لأ�سرة  �لإنفاق على 
عاملة م�ساهمة في �لقت�ساد �ل�طني، وحققت مكانة رفيعة في �لمجتمع �لجن�بي بعطائها 
�لمثمر لفعاليتها �لإنتاجية. ولقد كان لل�سمانات �لمقدمة للمر�أة �لجن�بية �لعاملة �أن وفرت 
لها فر�ص عمل كثيرة، حيث بلغت ن�سبتها في �لقطاع �ل�سناعي 21.8 % من �إجمالي �لق�ى 
%من �إجمالي �لعاملين  �لعاملة في �لجن�ب، و�حتلت محافظة عدن �أعلى ن�سبة وقدرها 25.4 
في �لمحافظة. وفي �لقطاع �لحك�مي، بلغت ن�سبة م�ساركتها 65.4 %، و�نخف�ست هذه �لن�سبة 
%، �إل �أن عملية �لخ�سخ�سة غير �لمدرو�سة و�لتي تمت دون   18.4 1996 �إلى  لت�سل عام 
تخطيط �قت�سادي وقان�ني لها، ت�سببت باأ�سر�ر بليغة لالأ�سر �ليمنية في �لجن�ب وتحديدً� 
% من  على �لمر�أة �لجن�بية،حيث بلغ عدد �لن�ساء �لمرحالت من ع�سرة م�سانع فقط ن�سبة 37.3 
�إجمالي �لن�ساء �لعامالت في محافظة عدن، وه�ؤلء �لن�ساء هن معيالت لأ�سرهن، ناهيك عن 
ترحيلهن من �لعمل مع �أزو�جهن �لذين يعمل�ن معهن في �لم�سانع نف�سها، �أ�سف �إلى ذلك 
�لتعاونية و�لمز�رع في ح�ساد  باأعد�د مه�لة من �لتحاد�ت  �لل��تي تم ترحيلهن  �لعامالت 
�لمحا�سيل �لزر�عية وتجميعها، و�سائقات �لتر�كت�ر�ت �لزر�عية، وبذلك �سكلت �لخ�سخ�سة 

كارثة على �لن�ساء �لجن�بيات �لعامالت وعلى �لأ�سر �لجن�بية عامة.

الـبـعـد الجـتـمـاعـي والـثـقـافـي: 
لم يكن �لمجتمع �لجن�بي معقدً� بنظرته �إلى ما و�سلت �إليه �لمر�أة من مكانة وحرية، 
�لمجالت ذ�ت  �لرجل في جميع  �أخيها  مع  فيه  ت�ساوت  وبما  وبما ح�سلت عليه من حق�ق، 
�لطابع �لمدني و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لجتماعي و�لثقافي وحتى �لأمني و�لع�سكري، فهي 
�سريكة في مختلف �لقطاعات �لع�سكرية، فكانت هناك �لمر�أة �لمظلية في ق��ت �لمظالت 
�لع�سكرية، ولها من �لرتب �لع�سكرية مثل �لرجل، و�ساهت في و�سعها �لثقافي �لرجل، فهي 
في  و�أبدعت  و�لغنائية،  و�لت�سكيلية  و�لم��سيقية  و�ل�سينمائية  �لم�سرحية  �لفن�ن  في  �سريكته 
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�لمجال �لريا�سي فكانت �لأولى في �للجان �لأولمبية، وكان لها م�ساركات خارجية في كرة 
�لطائرة وكرة �ل�سلة وتن�ص �لطاولة و�ل�سباحة...وغيرها من مجالت �لريا�سة.

وفي �ل��سع �لجتماعي، �ساهمت �لمر�أة في حل �لم�ساكل �لأ�سرية وغير �لأ�سرية عبر 
�أمام �لمهن  لجان �لدفاع �ل�سعبي و�تحاد ن�ساء �ليمن و�لق�ساء و�لنيابة �لعامة، ولم تنهزم 
�لع�سلية و�لخطيرة، فكانت �سائقات للتر�كت�ر�ت �لزر�عية، ومهند�سة لالآلت في �لم�سانع، 
و�لأولى في هند�سة �لطير�ن. كما �أن مح� �لأمية وتعليم �لكبار، �أحدث نقلة ن�عية في وعي 
�أن منح  �لجن�بيات  �لن�ساء  �أو�ساط  �لأمية تحديدً� بين  لنتائج حمالت مح�  �لمجتمع، وكان 
لإنجاز�ته في   1984 �لي�ن�سك� عام  قبل منظمة  �ليمن ميد�لية كروب�سكايا من  ن�ساء  �تحاد 
بين �سف�فهن  بلغت  �لتي  �لأمية  تعاني من  �لجن�بية  �لمر�أة  �أ�سبحت  �لأمية، في حين  مح� 
ح��لي 65 %، كما لم تعرف �لمر�أة �لجن�بية �لعنف �سدها كظاهرة مجتمعية من زو�ج مبكر، 
وت�سرب من �لتعليم، وحرمان من �لحق�ق... وغيرها من ظ��هر �لعنف، �إل في حالت معدودة 
و�لقان�ن  �لنظام  لدولة  �متد�د  هي  �لجن�ب،  بها  تميز  �لتي  �لمدنية  وهذه  جدً�،  ومحدودة 
�لحا�سنة لكل ذلك، ولم تكن �ل�سريعة �لإ�سالمية عائقًا لتلك �لإ�سهامات وتلك �ل�سر�كة، بل 

كانت رديفة للم�ساو�ة و�لعدل �للذين فر�سهما �لقان�ن. 
وجاءت دولة �ل�حدة �ليمنية في مرحلتها �لنتقالية �لتي فقدت فيها مق�ماتها كدولة 
تدريجيًا بالق�ساء على تلك �لمدنية، ولم تجد �سبياًل غير حق�ق �لمر�أة �لجن�بية �لجتماعية 
وبمد  �لعق�ل،  في  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �لمغل�طة عن  �لمفاهيم  وبد�أت في غر�ص  و�لثقافية، 
�لتيار �لإ�سالمي �لمت�سدد جن�بًا و�لذي تجلى ب��س�ح في حرب �سيف 1994، حيث بد�أ �لعد 

�لتنازلي لكل �لإنجاز�ت و�لمكت�سبات �لتي تحققت للمر�أة �لجن�بية.

الـمـراأة فـي الـ�سـمـال:
لم تتمتع �لمر�أة في �سمال �ليمن بالكثير من �لحق�ق، ولم يكن و�سعها منفتحًا ومزدهرً� 
كما هي حالها في �لجن�ب، لأ�سباب تتعلق بالنظام �ل�سيا�سي، حيث كانت �لقبيلة ت�سيطر على 
�لمملكة  �ل�سقيقة،  �لدولة  ل�سيطرة  مبا�سرة  �ل�سيا�سي  �لنظام  وخ�س�ع  �لدولة،  مق�مات  كل 
�لعربية �ل�سع�دية. ون�ستطيع �لق�ل �إن دورها كان مح�س�رً� في مجالين تقليديين جدً�، هما: 
�لتعليم و�ل�سحة. ولم تحظ بفر�ص كثيرة من �لتن�ع في مجالت �لحياة كما هي �لمر�أة في 
�لجن�ب، ول ن�ستطيع �لنكر�ن باأن بنات �لأ�سر �لتي كانت تعي�ص خارج �سمال �ليمن، في جن�ب 
غير  �أخرى  �أكاديمي  تعليم  بفر�ص  وحظين  ودر��ستهن  تعليمهن  تلقين  مثاًل،  وم�سر  �ليمن 
�سقيقتها  من  �أكثر  �ليمنية  �ل�حدة  من  �ل�سمال  في  �لمر�أة  و��ستفادت  و�ل�سحة«.  »�لتعليم 
�إن لم يكن على ح�ساب �لمنجز�ت و�لمكا�سب �لتي حققتها �لمر�أة �لجن�بية، كما  �لجن�بية 
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�سبق �أن �أو�سحنا، فاأن�سئت منظمات �لمجتمع �لمدني وت��سعت رقعة �لتعليم �لجامعي لها في 
�لد�خل و�لخارج، وت�لت منا�سب مهمة في مر�فق �لدولة كدرجة وكيل ونائب وزير. كذلك 
ت�لت من�سب وزير، ذلك �لمن�سب �لذي لم ت�سل �إليه �لمر�أة �لجن�بية بعد �ل�حدة �إل في 
عام 2009 تقريبًا، و�أبدعت في �لعديد من �لم��قع، وتمتعت بالحق�ق و�لمز�يا و�لفر�ص في 
�لمر�أة �لجن�بية �لذي مار�ص  �لحق�ق و�ل��جبات، وكان كل ذلك في ظل تر�جع  �لكثير من 
�ل�حدة،  قيام  منذ  و�لإق�ساء  �لتهمي�ص  �أن��ع  �آنذ�ك جميع  �لحاكم  �ل�سيا�سي  �لنظام  عليها 
و�لتي �زد�دت حدة بعد �لعام 1994، ففي �ل�قت �لذي تمنح فيه �لمر�أة �ل�سمالية بعد تخرجها 
�لمنحة  هذه  على  �لح�س�ل  �لجن�بية  �لمر�أة  ت�ستطيع  ل  للخارج،  �سفر  منحة  �لجامعة  في 
خا�سة حين تك�ن �إلى دولة متقــــدمة على �سبيل �لمثـــــال مثل فرن�ســـــا، و�ل�ليـــات �لمتحدة، 
�لمر�أة في  �أن  �إل  �لمفارقات،  ورغم هذه  للحقائق.  تزييفًا  �إن ذلك  يق�ل  �أن  �أحد  يجروؤ  ول 
�لد�ست�ر  م�ست�ى  على  لي�ص  بالحق�ق  �لتمتع  �لحرمان من  تعاني  ز�لت  ما  و�ل�سمال  �لجن�ب 
و�لقان�ن، بل على م�ست�ى وج�دها في �لأحز�ب �ل�سيا�سية، فهي �إن كانت في حزب �سيا�سي، 
تنتظم في قطاع خا�ص بها ي�سمى قطاع �لمر�أة، و�لذي يتلقى �أو�مره من �لقيادة �لعليا �لتي 

تت�سكل في معظمها من �لرجال وقليل من �لن�ساء. 

الـمـراأة الـيـمـنـيـة فـي الـد�سـتـور والـت�سـريـعـات مـا بـعـد الـربـيـع الـعـربـي:
لم تتبل�ر بعد مالمح �لنظام �لقادم في �ليمن، فالروؤية �ل�سبابية ما زلت تنتاب �لعديد 
من �ل�سيا�سيين و�لحق�قيين وغيرهم. فالد�ست�ر ما ز�ل عبارة عن تجميع لما جاءت به قر�ر�ت 
�لجن�بية،  �لق�سية  تغطي  فرق  ت�سعة  وهي  �ل�سامل،  �ل�طني  �لح��ر  م�ؤتمر  فرق  مخرجات 
ق�سية �سعدة، بناء �لدولة، �لعد�لة �لنتقالية و�لم�سالحة �ل�طنية، �لحكم �لر�سيد، �لحق�ق 
و�لحريات، �لتنمية �لم�ستد�مة، ��ستقاللية �لهيئات، و�لأمن و�لجي�ص، و�لتي ت�سكل بمجملها 
وثيقة �سيتم �سياغتها و�ست�سمى فيما بعد بد�ست�ر �لدولة �لتحادية. وقد تناولت هذه �ل�ثيقة 

مخرجات عديدة لحق�ق �لمر�أة، يمكن �إيجازها كما يلي:
و�لمر�أة. �لرجل  بين  �لم�ساو�ة  مبد�أ  على  �لفرق  • �تفقت 

�لجن�ص. عن  �لنظر  بغ�ص  وحق  و�جب  • �لعمل 
و�ل�ستفتاء. و�لنتخاب  �لتر�سح  في  �ل�سيا�سية  �لحياة  في  • �لم�ساركة 

بذلك. �لخا�سة  �لت�سريعات  و�إ�سد�ر  �لمر�أة  �سد  �لتمييز  مظاهر  جميع  • �إز�لة 
و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �ل�سلطات  ت�سكيل  يت�سمن  بحيث  �لك�تا  بنظام  �لعمل   •
�لم�ستد�مة  �لتنمية  فريق  تفرد  مع  للمر�أة،   %  30 عن  تقل  ل  ن�سبة  و�لق�سائية 
% لتمكين �لمر�أة في �لمجالت �ل�سيا�سية و�لقت�سادية  بتحديد ن�سبة ل تقل عن 50 
% في �ل�سلطة �لت�سريعية فقط، في  و�لجتماعية، في حين تم ق�سرها بن�سبة 30 

قر�ر�ت فريق بناء �لدولة.
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• �إلز�م �لدولة للعمل وفقًا لميثاق �لأمم �لمتحدة و�لإعالن �لعالمي لحق�ق �لإن�سان 
�لإن�ساني  �لدولي  �لقان�ن  وق��عد  عليها،  �سادقت  �لتي  �لدولية  �لم��ثيق  وجميع 

وميثاق جامعة �لدول �لعربية.
18 �سنة لكال �لجن�سين، مع �سرورة �إجر�ء �لفح��سات �لطبية  بـ  �لزو�ج  �سن  • حدد 

عند �لزو�ج.
�لمر�أة. �سد  �لعنف  و�أ�سكال  �أن��ع  جميع  • تجريم 

في  �ل�سجن  بعد  لما  �لالزمة  �لرعاية  �إيالئهن  مع  للن�ساء  خا�سة  �سج�ن  ت�فير   •
مر�كز �إي��ء خا�سة للتدريب و�لتاأهيل لإعادة دمجهن في �لمجتمع. 

لكر�متها. �لمهين  بال�سكل  �لتجارية  �لإعالنات  في  �لمر�أة  ��ستغالل  • تجريم 
و�لأطفال  و�لن�ساء  �لعبيد  وتجارة  �لقهر  �س�ر  وكل  و�لرق  �لق�سري  �لعمل  • تجريم 

و�لتجار بالب�سر.
بها. �لخا�سة  �لمالية  �لذمة  في  منازعتها  وعدم  ماليًا  �لمر�أة  • ��ستقالل 

و�لإرث. �لدية  في  �لمر�أة  • م�ساو�ة 
دور  �إيجاد  مر�عاة  مع  و�لإر�ساع....�إلخ،  �ل�لدة  عند  كافية  �إجاز�ت  �لمر�أة  • منح 

ريا�ص ح�سانة لأطفال �لمر�أة �لعاملة.
و�لثقافية،  و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لمدنية  �لحق�ق  كافة  للمر�أة  �لدولة  تكفل   •

وتلتزم بتمكينها من ممار�سة كافة حق�ق �لم��طنة �لمت�ساوية.
• ع�س�ة م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني �ليمني، خبيرة حق�قية في �لعد�لة �لنتقالية، �ليمن.

�لم�سلحة. و�لق��ت  �لأمنية  �لأجهزة  بجميع  �لمر�أة  �لتحاق  • �إتاحة 
�لمنا�سلة. للمر�أة  �ل�طنية  �لذ�كرة  • تخليد 

�لتي  �لتحادية  للدولة  �لجديد  �لد�ست�ر  في  �ستدرج  �لتي  �لمخرجات  من  • وغيرها 
لم نعرف ما �سيك�ن ��سمها حتى هذه �للحظة.

الـقـوانـيـن: 
�لم�ل�د  خروج  يتم  �أن  �إلى  ورق  على  حبرً�  �ل�سامل  �ل�طني  �لح��ر  مخرجات  تظل 
�لمر�أة،  تجاه  ه�  كما  �ليمني  �لمجتمع  و�قع  ز�ل  فما  �لد�ست�ر،  وه�  �أل  �لن�ر،  �إلى  �لجديد 
كما  ز�لت  ما  �لق��نين  �أن  �أي  قائمًا،  �لح��ر  لم�ؤتمر  �ل�سابقة  بالق��نين  �لعمل  ي�ستمر  حيث 
�ل�سخ�سية  �لأح��ل  قان�ني  في  خا�سة  �لمر�أة  �سد  فيها  �لتمييز  ق��عد  وتطغى  عقيمة  هي 
وقان�ن �لجر�ئم و�لعق�بات، فال تت�ساوى دية �لمر�أة بدية �لرجل، ول تت�ساوى عق�بات جر�ئم 
�ل�سرف، ول تظهر على �ل�سطح �إح�ساء�ت للن�ساء �لل��تي تم �إخفاوؤهن ب�سبب هذه �لجر�ئم، 
وما ز�لت �لكثير من �لن�ساء و�لفتيات بال وثائق ه�ية ويتم �لتحقيق معهن ويحاكمن وت�سدر 
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�سدهن �لعق�بات بدون �لتاأكد من �سخ�سياتهن في �رتكاب �لجر�ئم �لمن�س�بة �إليهن – �لتي 
يحكامن ب�سببها، وت�ستمر معاناة �لفتيات �ل�سغير�ت بزو�جهن �لمبكر، وتظل �لمر�أة �لمطلقة 
بال حق في �لح�س�ل على �سكن لح�سانة �أطفالها، وما يز�ل �لنظام �لقبلي يمار�ص �سلطته 
في  ��ستمر  �إنه  بل  �لمر�أة،  �سد  �لفتاوى  ي�سدر  �لمتطرف  �لديني  �لتيار  وظل  �لن�ساء،  على 
�إ�سد�ر �لفتاوى حتى �سد هذه �لمخرجات �لتي لم تَر �لن�ر بعد. �أي �أن �لق��نين ظلت كما هي 
ولم تتغير ولم يتغير �ل��قع، بل �زد�د �س�ءً�، و�ت�سعت �له�ة بين �لطبقات، فن�سبة �لفقر تزد�د 

�ت�ساعًا وبد�أت �لطبقة �ل��سطى تتال�سى بين �سكان �ليمن.  

الـخـاتــمـــــــــــــة: 
حين و�سعت وثيقة معالجة �لق�سية �لجن�بية ووثيقة م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني، لم ت�سع 
للتنفيذ،  �آلية  �أية  �ل�سامل  �ل�سلطة وفي م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني  �ل�سريكة في  �ل�سيا�سية  �لق�ى 
�أن مخرجات  �إلى  �ل�سامل �لطمئنان  �ل�طني  �أو ع�س�ة م�ؤتمر �لح��ر  بحيث ي�ستطيع ع�س� 
�سياغة  لجنة  �ُسّكلت  �إذ�  �إل  حقيقة،  �إلى  حبر  من  �ستتح�ل  �ل�سامل  �ل�طني  �لح��ر  م�ؤتمر 
�لد�ست�ر وفقًا لمعايير مدرو�سة ودقيقة ولي�ص محا�س�سة وت��فق كما جرى �لحال في م�ؤتمر 
�لح��ر �ل�طني �ل�سامل. ومع كل �ل�سلبيات و�لت�قعات �لمقلقة، �إل �أنه قد �سكل نافذة للمر�أة 
بها  �لعتر�ف  وعدم  لطم�سها  عديدة  محاولت  بعد  �أخرى  مرة  باإ�سر�قتها  لتطل  �لجن�بية 
وبتاريخها وه�يتها، فكان لها ح�س�ر بارز في جميع محاور م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني �ل�سامل، 
كقنبلة م�ق�تة ذ�ت فتيلين؛ ق�سية وطنها »�لق�سية �لجن�بية/ دولة �لنظام و�لقان�ن«، وق�سية 
�إنجاز�تها ومكا�سبها، ما ت�سنى لها و�سع روؤيتها �لمت���سعة �لتي ت�سمل �لحل�ل و�ل�سمانات 
�لنتقالية  �لمرحلة  خالل  �لجن�بية«  »�لق�سية  �لأم  ق�سيتها  من  يتجزء  ل  كجزء  لق�سيتها 

�لجديدة، تدريجيًا نح� حل كامل للق�سية �لجن�بية بما يرت�سيه �سعب �لجن�ب كافة. 

وبرزت �لمر�أة في �ل�سمال لتطالب بالحق�ق �لتي كانت ممن�حة �سابقًا للمر�أة �لجن�بية 
دون نق�سان و�أ�سبحت ق�سية �لمر�أة ف�ق كل �عتبار، على �لرغم من تكاتف �لق�ى �ل�سيا�سية 
تقا�سمها  �أو  �ل�سلطة  �إلى  �ل��س�ل  بق�سية  �س�ى  تهتم  لم  �لتي  �ل�سيا�سية  �لق�ى  تلك  �سدها، 
دون �لنتباه �إلى ق�سية �لمر�أة �إل �أثناء �لم�ساومة و�لمقاي�سة على بع�ص �لحق�ق مقابل بع�ص 
بتع�سب،  �ل�سيا�سي  �للبا�ص  يرتدين  زلن  ما  �لن�ساء  من  �لأغلبية  �أن  و�لمحزن  �ل��جبات، 
فت�سبح ق�سية �لحزب �أعم و�أ�سمل بالن�سبة لهن من ق�ساياهن كن�ساء، وتظل �لمر�أة �ليمنية 

بحد ذ�تها ق�سية �مر�أة تائهة في وطن.
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مكانةالمراأةالبحرينيةفيالد�ستوروالت�سريعات

اإبراهيم ال�سرحان)4(، �لبحرين

بد�ية، نالت �لمر�أة �لبحرينية حقها في �لتعليم �لنظامي في �لعام 1928. ومع تط�ر 
�لتعليم في �لبحرين ب�سكل عام، تط�ر تعليم �لمر�أة �لتي �أ�سبحت على �لأثر تدرك حق�قها 
كاإن�سانة وم�ساركة للرجل في كل مناحي �لحياة �أكثر فاأكثر، فلها بالتالي حق�ق وو�جبات كما 
للرجل ل بد من �لمطالبة بها. ونا�سلت �لمر�أة �لبحرينية على مر �ل�سنين لنتز�ع حق�قها، 

وطالبت بم�ساو�تها مع �سقيقها �لرجل. 

في �لعام 1956، نالت �لمر�أة حق �لت�س�يت دون �لتر�سح لع�س�ية �لمجال�ص �لبلدية. 
�أقدمت �ل�سلطات على حل هذه �لمجال�ص، وعزت �لم�سكلة لغياب تمثيل  ولكن بعد دورتين، 
عن  و�بتعدت  �لجتماعي،  وعملها  ن�ساطها  و��سلت  �لمر�أة  بالطبع  �لمجتمع.  في  �لمر�أة 
�لقرن  من  و�ل�سبعينيات  �ل�ستينيات  �أع��م  وفي  �لرجل.  مع  �ل�سيا�سية  �لحياة  في  �لم�ساركة 
�لما�سي، ��ستاأنفت �لمر�أة حياتها �لن�سالية ون�ساطها مرة �أخرى، �إلى �أن و�سل نتاج تحركاتها 

وحر�كها �إلى �لمجل�ص �لتاأ�سي�سي �لذي قام ب�سياغة د�ست�ر �لعام 1973.

�لمجل�ص  عن  �لد�ست�ر  هذ�  �سدر  فقد  �لد�ست�ر،  �سياغة  عن  �لمر�أة  غياب  ظل  وفي   
�لتاأ�سي�سي وه� يحرم �لمر�أة �لبحرينية من حق �لت�س�يت، وكذلك من حق �لنتخاب و�لتر�سح. 
بمعنى جرى هناك تر�جع عن حق�ق �لمر�أة بعد �أن كان لها في �لعام 1956 حق �لنتخاب 
و�لت�س�يت، �أي �أنها حرمت من �ختيار من يمثلها و�ختيار من يد�فع عن حق�قها كامر�أة في 

د�ست�ر 1973، ولهذ� كان هناك تر�جع �سلبي عن حق�ق ومكت�سبات �لمر�أة �لبحرينية. 

وبعدما ُغّيبت �لمر�أة �لبحرينية عن �لمجل�ص �لتاأ�سي�سي ل�سياغة �لد�ست�ر، تم �سياغة 
�لتف�سير  �أن  �إل  لالنتخابات،  �لتر�سح  حق  تعطيها  �أن  �لمفتر�ص  من  كان  د�ست�رية  مادة 

)4( حمام ونا�سط حق�قي وباحث يف �ل�س�ؤون �لبحرينية.
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تكن  ولم  �لبلدية،  للمجال�ص  وتر�سحها  �لمر�أة  �سالح  في  ي�سب  يكن  لم  �آنذ�ك،  �لحك�مي، 
د�ست�ري  ن�ص  �سدر  حيث  �لق��نين،  لتف�سير  مطلقًا  �لبحرين  في  د�ست�رية  محكمة  هناك 
�لحك�مي  �لتف�سير  �أن  و�لتر�سح«، غير  �لنتخاب  �لبحرينيين حق  �لم��طنين  »لجميع  يق�ل: 

جاء مغايرً�، و�قت�سر على م�ساركة �لرجال في �لنتخاب و�لتر�سح. 

بعد �سدور د�ست�ر �لعام 1973، تم ت�سكيل مجل�ص برلماني في �لبحرين، كانت مدته 
للعمل  �ل�سيا�سية  و�لق�ى  �لأحز�ب  عادت  حينها  �أميرية،  باإر�دة  حله،  تم  ثم  فقط،  �سنتين 
�ل�سيا�سي �ل�سري. �أما �لمر�أة ف���سلت ن�سالها من �أجل نيل حق�قها �إلى �أن جاء زمن �لإ�سالح 
�لنتخاب  في  �لمر�أة  حق�ق  على  ن�ص  �لذي  �لميثاق  و�سدر   ،2001 �لعام  في  �لبحرين  في 
و�لتر�سح، ولكن هذ� �لن�ص لم يَر �لن�ر ولم يطبق على �أر�ص �ل��قع، وكان فقط مجرد كالم 
�إن�سائي، لم يخرج عن نطاق �ل�سياغة فقط، �إلى �أن �سدر قر�ر د�ست�ري باإر�دة ملكية بعد 
تح�ل �لبحرين من �إمارة �إلى ملكية في �لعام 2002، فن�ص �لميثاق على �أن للرجال و�لن�ساء 
�لحق في �لنتخاب و�لتر�سح، وترك �لميثاق حق ق�ننة وت�سريع هذه �لن�س��ص �إلى �لمجل�ص 

�لبرلماني.

غير �أن ن�س��ص قان�ن �لنتخاب في �لبحرين لم تت�سمن حفظ ح�سة ت�سمح للمر�أة في 
�ل��س�ل �إلى �لبرلمان، ونحن لدينا في �لبحرين مجل�سان؛ �لمجل�ص �لأول ه� مجل�ص �ل�س�رى 
عن  ياأتي  وهذ�  �لبرلمان،  �أو  �لنيابي  �لمجل�ص  وهناك  عينًا،  �أربع�ن  �أع�سائه  وعدد  �لمعين 

طريق �لنتخاب وعدد �أع�سائه �أربع�ن ع�س�ً�.

لقد و�سلت �لمر�أة �إلى مجل�ص �ل�س�رى بالتعيين باإر�دة ملكية ن�ست على تعيين خم�ص 
ن�ساء من بين �أربعين ع�س�ً� ه� ق��م �لمجل�ص. 

�أما في �لمجل�ص �لبرلماني و�لذي يتم �نتخاب �أع�سائه، فقد و�سلت في �لدورة �لأولى 
للمجل�ص �لنيابي، �مر�أة و�حدة بالتزكية، وفي �لف�سل �لت�سريعي �لثاني، و�سلت �مر�أة �أخرى 
بالتزكية. وفي �لف�سل �لت�سريعي �لثالث، و�سلت �مر�أة و�حدة �إلى �لمجل�ص �لبرلماني �أي�سًا 

بالتزكية. 

هذ� عبارة عن �سرد تاريخي �سريع لن�سالت �لمر�أة �لبحرينية في �سبيل �لح�س�ل على 
حق�قها ومكت�سباتها، وكان من �لمفتر�ص من �لأخت زينب �أن تقدمه، ولكنني �أريد �أن �أ�سيف 
�لبحرينية،  �لمر�أة  �إليه  و�سلت  ما  بخ�س��ص  وهي  مهمة  نقطة  زينب،  �لأخت  قالته  ما  �إلى 
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�لقر�ر  �سنع  في  للمر�أة  �لحقيقي  للتمثيل  د�ست�ري  ��ستحقاق  من  �أو  د�ست�رية  ن�س��ص  من 
�ل�سيا�سي. 

فكما تعلم�ن، فاإن �لبحرين ما ز�لت تعي�ص �لث�رة �لتي لم يكتب لها �لن�سر بعد ب�سبب 
�لتدخالت �لع�سكرية �لخليجية للمطالبة بالحرية وببرلمان منتخب كامل �ل�سالحيات. �أما 
�لمر�أة في �لبحرين فهي قادرة على �لتمثيل، فقد و�سلت �إلى م�ست�ى عاٍل من �لتعليم و�ل�عي 
�ل�سيا�سي و�لخبرة �لن�سالية و�لإدر�ك لحق�قها �لم�سروعة ولحقها بالذ�ت في �لم�ساو�ة مع 
�لبحرينية  وللمر�أة  ذلك.  �إلى  وما  بالعمل،  �لحق  في  وبالم�ساو�ة  وتر�سيحًا،  �نتخابًا  �لرجل 
عدة  من  تت�سكل  �لتي  �لبحرينية  �ل�سيا�سية  �لمعار�سة  عند  �لأقل  على  ومدٍو  م�سم�ع  �س�ت 
جمعيات �سيا�سية معار�سة ل�سيا�سات �لنظام، �أو عند غالبية �ل�سعب �لبحريني، و�إن كان هذ� 
�ل�س�ت �لن�سائي مغيبًا عن �لنظام �ل�سيا�سي �لبحريني. ولذ� يت�جب على �لنظام �لحاكم، 
�أول مادة فيه، لت�ستطيع  �إ�سر�ك �لمر�أة في �لبحرين في �سياغة �لد�ست�ر �لقادم، بدءً� من 
�إلى مجل�ص �لن��ب، وت�سيغ فيما بعد �لم��د �لتي تتنا�سب مع  �أن ت�سمن حقها في �ل��س�ل 

ظروفها �لخا�سة، ل �أن ي�سيغ لها �لرجل حق�قها.

حقيقة، لدى تعليق على نظام �لك�تا �لن�سائية �لخا�ص بالم�ساركة �لن�سائية في �لحياة 
�لبرلمانية. فال �أخفيكم �سرً� �أنني كلفت من �أحد �لقياد�ت �لمهمة في �سياغة مقترح لقان�ن 
�لنتخاب في �لبحرين، و��ستبعدت نظام �لك�تا �لمطروح في �أغلب �لدول �لعربية، لأ�سباب 

�أ�سردها على �لنح� �لتالي: 

هي  �لك�تا  بل  �لبرلمان،  �إلى  �ل��س�ل  في  �لمر�أة  حق  تكفل  ل  �لن�سائية  �لك�تا  �أوًل، 
�أنا ل  �لك�تا. مبدئيًا  �أن تنجح من خارج  �لمر�أة  وباإمكان  �لمر�أة ذ�تها،  �نتقا�ص من حق�ق 
معين  تكتيك  وفق  كانت  �إذ�  �لن�سائية  �لك�تا  �أقبل  بل  �إ�ستر�تيجي،  كمبد�أ  �لك�تا  نظام  �أقبل 
�أو لفترة محدودة، حيث يمكن �لقب�ل بها تكتيكيًا لمدة خم�ص �أو ع�سر �سن��ت، �أي لمرحلة 
�إذ�  �أما  �لمر�أة.  حق�ق  من  �نتقا�ص  فهذ�  د�ئمة  �إ�ستر�تيجية  وفق  كانت  �إذ�  ولكن  محددة، 
كانت وفق �إ�ستر�تيجية ت�سمن مع �لتط�ر �لحا�سل في �ل�عي لدى �ل�سعب �لبحريني، �سرورة 
�نتخاب �لرجل للمر�أة من منطلق �لقناعة باأن هذ� حق من حق�قها ك�نها �سريكته في �ل�طن، 
و�سريكته في �لكفاح وتربية �لأطفال و�لتنمية و�لحياة �ل�سيا�سية، فلربما تح�سل �لمر�أة على 

ن�سبة �أعلى مما قد ين�ص عليها �لقان�ن �لنتخابي، وهذه فر�سية قد تقع. 
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المراأةالأردنيةفيد�ساتيروت�سريعاتمابعدالربيعالعربي

اآمال حدادين)5(، �لأردن

�لبلد في  �لم�ستقبل و�أخذ م��قف جعلت  �لتقلبات و��ست�سر�ف  �لأردن في قر�ءة  نجح 
�لنهج  لم���سلة  منا�سبـــة  فر�ســـــة  �لعربي  بالربيع  �سمي  ما  و�سكــــل  �لمخاطر،  عن  مناأى 
�لمتمثل بال�سير قـدمًا بالإ�سالحات �لتي ُترجمـــت علــــى �أر�ص �ل��قــع �إلى �سيا�سات ت�ستجيب 
للمطلب �ل�سعبي في �لتغيير و�لإ�سالح على كافة �ل�سعد �س��ء �لمتمثلة بالبنية �ل�سيا�سية �أو 

�لت�سريعية. 

بالمر�أة،  �لمتعلقة  �ل�سيا�سات  بر�سم  معني�ن  �لمر�أة  ل�س�ؤون  �ل�طنية  �للجنة  في  نحن 
وعادة نقدم لئحة مطالب بال�سيا�سات و�لت�سريعات �لتي نريد �أن تتبعها �لدولة بحيث تعزز 
خطة  �إعد�د  تالها  للمر�أة،  �إ�ستر�تيجية  خططًا  نعّد  �أخذنا  ثم  �لأردنية.  �لمر�أة  مكانة  من 
�لأمين  2000، حيث طلب  �لذي �سدر في عام  �لأمن )1325(  لتفعيل قر�ر مجل�ص  وطنية 
�سدر  �لذي  �لقر�ر  هذ�  لتفعيل  �ل�طنية  تعد خطتها  �أن  دولة  كل  من  �لمتحدة  لالأمم  �لعام 
وفق �أحكام �لف�سل �ل�ساد�ص من ميثاق �لأمم �لمتحدة، بمعنى �أن تنفيذه ملزم لكافة �لدول، 
ويتطرق هذ� �لقر�ر �إلى �أربعة عنا�سر، هي: حماية، وقاية، م�ساركة، ومنع �لعنف �سد �لمر�أة 

ووقايتها.

عندنا في �لأردن، رغم وج�د تقدم كبير في بع�ص �لج��نب، لكن هناك ج��نب �أخرى 
�إلى م�ساركة  ل� نظرنا  �لمر�أة فيها. فمثاًل  لتط�ير م�ساركة  �إلى جهد كبير  ما ز�لت بحاجة 
�أعد�د �لمعلمين،  �أعد�د �لمعلمات تزيد على  �لمر�أة في �لتعليم، فالأرقام منقطعة �لنظير، 
و�أعد�د �لطالبات في �لجامعات بد�أت تتف�ق على �أعد�د �لطالب، لكن في �لمقابل تبلغ ن�سبة 

م�ساركة �لمر�أة �لقت�سادية 14.7 %، و�لمقلق �أن هذ� �لرقم هبط م�ؤخرً� �إلى 14.1 %. 

)5( حمامية، م�ست�سارة قان�نية يف �للجنة �ل�طنية �لأردنية ل�س�ؤون �ملر�أة.
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من  �لعديد  على  تعديل  وجرى  جديدة،  ت�سريعات  �سدرت  �لت�سريعات،  م�ست�ى  على 
�لقديم منها باتجاه تحقيق �لمزيد من �لحماية لحق�ق �لإن�سان وحق�ق �لمر�أة وتعزيزها ومن 
�أبرزهـا: قان�ن �لعمل �لمعدل رقم 26 ل�سنة 2010، قان�ن �ل�سمان �لجتماعي �لم�ؤقت رقم 
2010، قان�ن �لعق�بات  36 ل�سنة  �لم�ؤقت رقم  2010، قان�ن �لأح��ل �ل�سخ�سية  26 ل�سنة 
2011، قان�ن  ل�سنة   5 �لمعدل رقم  �لعامة  2011، قان�ن �لجتماعات  ل�سنة   8 �لمعدل رقم 
�لبلديات رقم 13ل�سنة 2011، قان�ن نقابة �لمعلمين �لأردنيين رقم 14 ل�سنة 2011، قان�ن 
�لنتخاب لمجل�ص �لن��ب �لمعدل رقم 25 ل�سنة 2012، قان�ن �لهيئة �لم�ستقلة لالنتخاب رقم 
11 ل�سنة 2012، قان�ن �لمحكمة �لد�ست�رية رقم 15 ل�سنة 2012، قان�ن �لأحز�ب �ل�سيا�سية 
للعناية  �ل�طني  �لمركز  نظام   ،2013 ل�سنة  �ل�سرعي  �لتنفيذ  قان�ن   ،2012 ل�سنة   16 رقم 
ب�سحة �لمر�أة رقم 4 ل�سنة 2011، نظام ترخي�ص دور رعاية �لم�سنين و�لأندية �لخا�سة بهم 
2013، نظام  17 لعام  2012، نظام مكاتب �لإ�سالح و�لت�فيق �لأ�سري رقم  ل�سنة   81 رقم 

�إعفاء�ت �لأ�سخا�ص �لمع�قين رقم 14 ل�سنة 2013.

كما يجري �لعمل على �إعد�د م�ساريع ق��نين، منها: م�سروع قان�ن �لأحد�ث، م�سروع 
قان�ن حق�ق �لطفل، م�سروع قان�ن ت�سكيل �لمحاكم �ل�سرعية و�لنيابة �لعامة لديها، م�سروع 
قان�ن �أ�س�ل �لمحاكمات �ل�سرعية، م�سروع قان�ن �لحماية من �لعنف �لأ�سري، م�سروع قان�ن 
حق�ق �لأ�سخا�ص �لمع�قين، م�سروع قان�ن �لنتخابات �لنيابية، م�سروع قان�ن معدل لقان�ن 

�لبلديات، وغيرها. 

التعديالت الد�ستورية:
�ُسكلت لجنة ملكية عام 2011 �سمت خبر�ء في مجال �لت�سريع �لد�ست�ري، و�أنيط بها 
�لعديد من  �سملت  بتعديالت  �للجنة  و�أو�ست   ،1952 ل�سنة  �لد�ست�ر  �لتعديالت على  �إجر�ء 

م��د �لد�ست�ر.

عززت  مادة   42 تعديل  على  ��ستمل  �لذي  �لمعدل  �لد�ست�ر  �سدر   2011 عام  وفي   
�لحريات �ل�سيا�سية و�لمدنية، ون�ست �لتعديالت على �أن كل �عتد�ء على �لحق�ق و�لحريات 
�لف�ســل  مبــد�أ  ور�سخت  �لقان�ن،  عليها  يعاقب  جريمة  �لخا�سة  �لحياة  حرمة  �أو  �لعامة 
و�لتـــ��زن بيــن �ل�سلطـــات، وعززت ��ستقـــالل �لق�ســاء، و�حتر�م حقــ�ق �لإن�ســـان ومبــادئ 
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�لعد�لــــة و�لم�ســــاو�ة، و��ستحدثت مجم�عــــة مــــن �لم�ؤ�س�ســـات �لد�ست�ريــــة �لرقابيــــة، مثل 
�لمحكمة �لد�ست�رية، و�لهيئـــة �لم�ستقلــة لالنتخــــاب كجهـــة م�ستقلــــة ت�سرف وتديـــر �لعمليــة 
ين�سب  �ل�زر�ء على ما  و�ل�سفافيـــة، ون�ست على محاكمة  �لنز�هــــة  وتعزز نهج  �لنتخابيـــة 
�إليهم من جر�ئم ناتجة عن تاأدية وظائفهم �أمام �لمحاكم �لنظامية بعد قر�ر �إحالة للنائب 
�لعام من مجل�ص �لن��ب. و�أكدت �لتعديالت على �أن �لأ�سرة هي �أ�سا�ص �لمجتمع، و�أن �لقان�ن 
�لقان�ن يحمي �لأم�مة  �أن  �أكدت على  �أو��سرها وقيمها. كما  �ل�سرعي ويق�ي  يحفظ كيانها 
و�ل�ستغالل.  �لإ�ساءة  من  ويحميهم  �لإعاقات  وذوي  �لن�سىء  ويرعى  و�ل�سيخ�خة  و�لطف�لة 
ون�ست �لتعديالت �أي�سًا على �إلز�مية �لتعليم �لأ�سا�سي ومجانيته، وعلى �خت�سا�ص �لق�ساء 
في  �لتقا�سي  درجات  من  درجتين  ��ستحد�ث  وتم  �لن��ب.  مجل�ص  �أع�ساء  نيابة  �سحة  في 
�لق�ساء �لإد�ري. وي�ؤخذ على هذه �لتعديالت �لد�ست�رية �أنها لم تن�ص �سر�حة على �لم�ساو�ة 
على �أ�سا�ص �لجن�ص، وقد �سدر عن �للجنة �لملكية �لتاأكيد على �أن �لمادة �ل�ساد�سة تت�سمن 
�لم�ساو�ة بين �لأردنيين رجاًل ون�ساء بالحق�ق و�ل��جبات، كما �أن �لتعديالت لم تن�ص على 
مكانة �لتفاقيات �لدولية �لم�سادق عليها. وبالتالي لي�ص لدينا �س�ى قر�ر�ت محكمة �لتمييز 

�لتي تن�ص على �سم� �لتفاقيات �لدولية على �لق��نين �ل�طنية. 

�لرقابة  �لد�ست�رية  بالمحكمة  �أناط  وقد   :2012 ل�سنة  �لد�ست�رية  �لمحكمة  قان�ن 
على د�ست�رية �لق��نين و�لأنظمة وتف�سير ن�س��ص �لد�ست�ر، وحدد حق �لطعن مبا�سرة لدى 
�ل�زر�ء  ومجل�ص  �لن��ب  ومجل�ص  �لأعيان  بمجل�ص  و�لأنظمة  �لق��نين  بد�ست�رية  �لمحكمة 
وكذلك لأطر�ف �لدع�ى في دع�ى مرف�عة �أمام �لمحاكم، ما يتيح مجاًل للطعن بد�ست�رية 

�لق��نين و�لأنظمة �لتي تميز �سد �لمر�أة.

في  م�ساركة  لكنها  �لد�ست�رية،  �لمحكمة  ع�س�ية  في  ت�سارك  لم  �لمر�أة  �أن  �سحيح 
عدد  ويبلغ   .1996 عام  كانت  �لأردن  في  قا�سية  و�أول  متقدمة،  بطريقة  �لق�سائية  �ل�سلطة 
وتحتل  �لأردن.  في  �لق�ساة  عدد  من   %  15 ن�سبته  ما  ت�سكل  قا�سية،   142 �لآن  �لقا�سيات 
رئي�ص  عام،  نائب  مرتبة:  من  �لق�سائي،  �ل�سلك  في  ومتن�عة  قيادية  منا�سب  �لقا�سيات 

محكمة ��ستئناف، رئي�ص هيئة في محكمة �ل�ستئناف، مدٍع عام، رئي�ص محكمة بد�ية. 
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التعديالت على القوانين والأنظمة والتعليمات
�لن�سبة  ورفع  للبلديات  �لتنم�ي  �لدور  على  ن�ص   :2011 ل�سنة   13 رقم  �لبلديات  قان�ن   •
 ،%  25 �إلى ما ل يقل عن   %  20 �لمخ�س�سة للن�ساء في �لمجال�ص �لبلدية من ما ل يقل عن 
�لتي  �لمحلية  % في �لنتخابات   35.9 بن�سبة  �لبلدية  �لمجال�ص  �أ�سفر عن ف�زهن في  ما 
�لمجل�ص  للمر�سحات لع�س�ية  �لمادة )9/ب(: يخ�س�ص  2013. وجاء في  �آب  جرت في 
على  ح�سلن  �لل��تي  من  لإ�سغالها  �لمجل�ص  �أع�ساء  عدد  من   %  25 عن  تقل  ل  ن�ســـبة 
�أعلى �لأ�س��ت بالن�سبة لعدد �لمقترعين �سمن د�ئرتهن �لنتخابية ولم يحالفهن �لحظ 
بالتناف�ص �لمبا�سر. ويجري �لعمل حاليًا على �إعد�د م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �لبلديات.

2011: ن�ص لأول مرة في �لأردن على تاأ�سي�ص نقابة  لعام  �لأردنيين  �لمعلمين  نقابة  • قان�ن 
للمعلمين تعمل على �لرتقـاء بر�سالة �لمعلم ومهنته وتط�يرها و�لمحافظة على �أخالقياتها 
و�لإ�سهام في رفع �لم�ست�ى �لعلمي و�لثقافــي و�لجتماعي للمعلم و�لمحافظة على حق�ق 
�لمعلمين وكر�متهم وتاأمين �لحياة �لكريمة للمعلمين وعائالتهم في حالة �لتقاعد و�لعجز 

و�ل�سيخ�خة و�ل�فاة.

• قان�ن �لح��ل �ل�سخ�سية �لم�ؤقت رقم 36 ل�سنة 2010: �لتزم باأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية 
دون �لتقيد بمذهب معين مع �لأخذ بمبد�أ �لتخيير بين �لآر�ء �لفقهية �لمحققة للم�سلحة 
�لعامة، وتم �إ�سافة بع�ص �لأب��ب و�لف�س�ل منها �لأهلية وع��ر�سها و�ل�لية على �لنف�ص 
و�لمال و�ل��ساية و�ل��سية و�لإرث و�لتخارج و�لأحكام �لتف�سيلية �لمتعلقة بذلك. وتناول 
�لقان�ن �لم�سائل �لمتعلقة بحق�ق �لمر�أة و�لطفل كالح�سانة و�لروؤية و�ل�ستز�رة و�ل�سفر 
عام  ب�جه  لالأ�سر  كبيرة  معاناة  ت�سكل  كانت  �لتي  �لم�سائل  من  وغيرها  بالمح�س�ن 
بهدف  �لنفقة  ت�سليف  �لقان�ن �سندوق  ��ستحدث  كما  ب�سكل خا�ص.  و�لأمهات  ولالأطفال 
و�ل��لدين  و�لأر�مل  و�لمطلقات  �لزوجات  من  �لنفقة  م�ستحقي  على  �لمعاناة  تخفيف 
كقطاع  نطالب  نز�ل  ل  لكن  متقدم،  قان�ن  �ل�سخ�سية  �لأح��ل  قان�ن  �أن  ومع  و�لأبناء. 
وباإمكاننا  �ل�سعي، م�ج�د ومعزز  �أوًل، م��س�ع حق  �أربعة مجالت:  ن�سائي بتط�ير�ت في 
تع�ي�سها نفقة  �لقان�ن على  يتم تطليقها في �سن متقدمة، ين�ص  �لتي  تعزيزه، فال�سيدة 
ل تتجاوز ثالث �سن��ت. لهذ� نحن كلجنة وطنية ل�س�ؤون �لمر�أة، نطالب باقت�سام ما يتم 
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ت�فيره �أثناء �لحياة �لزوجية منا�سفة طالما كان للزوجة بطريق مبا�سر �أو غير مبا�سر دور 
في جني هذه �لثروة. من ناحية �أخرى، بالن�سبة لح�سانة �لأم �لم�سيحية، تمتد لغاية �سبع 
�سن��ت، بينما تمتد ح�سانة �لأم �لم�سلمة لغاية خم�ص ع�سرة �سنة، هذه �لح�سانة لي�ست 
ل�سالح �لأم �إنما هي ل�سالح �لطفل، لذلك نق�ل �إن من يحق له �أن يتنازل عن هذ� �لحق 
ه� �لطفل نف�سه ولي�ص �لأم �أو �أحد �ل��لدين. كذلك هناك مالحظات على �سن �لزو�ج ما 

بين 15 و18�سنة.

�إلى دو�ئر �نتخابية محلية  2012: ق�ّسم �لمملكة  ل�سنة  �لن��ب  لمجل�ص  �لنتخاب  قان�ن   •
مقعدً�.   27 لها  خ�س�ص  عامة  �نتخابية  د�ئرة  و�إلى  نيابية،  مقاعد   108 لها  يخ�س�ص 
ويتم �لتناف�ص في �لدو�ئر �لمحلية من خالل نظام �ل�س�ت �ل��حد، وفي �لد�ئرة �لعامة 
�س�تان؛  للناخب  ويك�ن  �لمغلقة،  �لن�سبية  �لقائمة  نظام  �لمملكة من خالل  م�ست�ى  على 
�س�ت لمر�سح في �لد�ئرة �لمحلية و�س�ت للقائمة �ل�طنية. وخ�س�ص للن�ساء خم�سة ع�سر 
�لمحلية  �لدو�ئر  تناف�سيًا في  �لن�ساء  �لتي تح�سل عليها  للمقاعد  بالإ�سافة  نيابيًا  مقعدً� 
ع�سر  �ل�سابع  �لنيابي  �لمجل�ص  في  للمر�أة  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  عزز  ما  �لعامة،  و�لد�ئرة 
ي�سكلن  �سيدة   18 بلغ عددهن  2013، حيث  �لثاني  كان�ن  في  �لتي جرت  �لنتخابات  في 
�أي�سًا على ت�لي �لهيئة �لم�ستقلة لالنتخاب �لإ�سر�ف  % من �لمجل�ص. ون�ص �لقان�ن   12

على �لعملية �لنتخابية. و�س�ف تعر�ص �لحك�مة م�سروع قان�ن �نتخاب جديد لعر�سه على 
مجل�ص �لأمة قبل �لنتخابات �لقادمة.

�لأحز�ب  تاأليف  في  �لأردنيين  حق  على  ن�ص   :2012 لعام  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  قان�ن   •
�لم��طنة  �أ�سا�ص  على  �لحزب  وي�ؤ�س�ص  و�لقان�ن.  �لد�ست�ر  لأحكام  وفقًا  �إليها  و�لنت�ساب 
و�لم�ساو�ة بين �لأردنيين و�للتز�م بالديمقر�طية و�حتر�م �لتعددية �ل�سيا�سية، ول يج�ز 
تاأ�سي�سه على �أ�سا�ص ديني �أو طائفي �أو عرقي �أو فئ�ي �أو على �أ�سا�ص �لتفرقة ب�سبب �لجن�ص 
�أن ل يقل عدد �لأع�ساء �لم�ؤ�س�سين لأي حزب عن خم�سمائة �سخ�ص  �أو �لأ�سل. ويتعين 
من  �لم�ؤ�س�سين  ون�سبة   ،%  10 عن  بينهم  �لن�ساء  ن�سبة  تقل  ل  و�أن  محافظات،  �سبع  من 
�لحق في  وللحزب  �لأحز�ب.  �لن�ساء في  ن�سبة  ي�ساهم في رفع  % ما   5 كل محافظة عن 

�لم�ساركة في �لنتخابات في مختلف �لم��قع و�لم�ست�يات. 
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�لعملية  على  �لهيئة  �إ�سر�ف  على  ن�ص   :2012 ل�سنة  لالنتخاب  �لم�ستقلة  �لهيئة  قان�ن   •
باإد�رة  ت�سكيلها  تم  �لتي  �لهيئة  وقامت  مر�حلها،  كل  في  و�إد�رتها  �لنيابية  �لنتخابية 
رفع  في  و�ساهم  �لنتخابات،  بنز�هة  �لثقة  من  عزز  ما   2013 لعام  �لنيابية  �لنتخابات 
على  ن�ساء   210 يقارب  ما  �إلى  لت�سل  لالنتخابات  �لتر�سح  في  �لن�ساء  م�ساركة  ن�سبة 
م�ست�ى �لقائمة �ل�طنية و�لدو�ئر �لمحلية. كما �ساركت �لهيئة �لم�ستقلة لالنتخاب باإد�رة 
�لنتخابات �لبلدية لعام 2013، وتق�م �لهيئة برفع �ل�عي بالت�سريعات �لنتخابية خا�سة 
قان�ن �لنتخاب و�لحث على �لم�ساركة في �لنتخابات وتي�سير �لعملية �لنتخابية للم��طنين 

م�ستعملة كافة �ل��سائل �لت�ع�ية و�لإعالمية وم��قع �لت���سل �لجتماعي.

عام  �لأمة  مجل�ص  في  مناق�سته  تمت   :2010 ل�سنة  �لم�ؤقت  �لجتماعي  �ل�سمان  قان�ن   •
وتاأمين  �لأم�مة  تاأمين  ��ستحدث  فقد  عديدة،  �إنجاز�ت  �لقان�ن  هذ�  حقق  وقد   .2013

�لبطالة، وبا�سرت �لم�ؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي بتطبيق تاأمين �لأم�مة �لذي �سيعمل 
على ت�فير �لحماية للم�ؤمن عليهن �لعامالت �لل��تي ل تتجاوز ن�سبة م�ساركتهن في �س�ق 
�لعمل 14.7 %؛ ما يحفز وي�سجع �أ�سحاب �لعمل على ت�سغيل �لن�ساء وعدم �ل�ستغناء عن 
خدماتهن في حال زو�جهن �أو قرب ��ستحقاقهن لإجازة �لأم�مة. ويخ�سع لأحكام �لقان�ن 
جميع �لعاملين لح�سابهم �لخا�ص و�أ�سحاب �لعمل و�ل�سركاء �لعامل�ن في من�ساآتهم. كما 
يج�ز تطبيق �لقان�ن على خدم �لمنازل ومن في حكمهم. ف�ساًل عن ذلك، فاإن لأي �سخ�ص 
�أن ي�ؤدي �ل�ستر�كات  �أو �لخارج �لنت�ساب ب�سفة �ختيارية على  �أردني مقيم في �لد�خل 
وتم  �لجتماعي.  لل�سمان  �لختياري  لالنت�ساب  �لبي�ت  لربات  فر�سة  يتيح  ما  �لمطل�بة، 
خم�سة  من  �أقل  ت�سغل  �لتي  �ل�سغيرة  �لمن�ساآت  و��ستهدف  بال�سمان،  �ل�سم�ل  ت��سعة 
�أ�سخا�ص، ما يعزز من �لحماية �لجتماعية و�لقت�سادية للعمال خ�س��سًا �لن�ساء �لل��تي 
يعملن في �لمن�ساآت �ل�سغيرة كم�ساغل �لخياطة و�سال�نات �لتجميل ومحال بيع �لألب�سة 
ي�ؤول  �لذي  �لعتالل  �أو  �لتقاعد  ر�تب  من  ن�سيبها  بين  �لجمع  لالأرملة  و�أتاح  وغيرها. 
�إليها من زوجها وبين �أجرها من �لعمل، وكذلك �لجمع بين ن�سيبها من رو�تب �لتقاعد 
و�لعتالل �لتي ت�ؤول �إليها من و�لديها �أو من �أبنائها. كما يحق لالبنة �لتي تتقا�سى ر�تبًا 
تقاعديًا �أو ر�تب �عتالل، �لجمع بين هذ� �لر�تب ون�سيبها من رو�تب �لتقاعد �أو �لعتالل 
�لمترتبة لالأنثى ب�سفتها م�ستحقة  و�لديها. وي�ستمر �سرف �لح�سة  �إليها من  ت�ؤول  �لتي 
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في حال عدم عملها وب�سرف �لنظر عن ُعمرها، بالإ�سافة �إلى منح �ل��لدة ن�سيبها من 
ولدها �لمت�فى دون �أي �سروط. 

ر�تبًا  تتقا�سى  و�لتي  للتقاعد  �لتابعة  �لم�ظفة  ب��سع  يتعلق  �لمدني:  �لتقاعد  قان�ن   •
ج��ز  عدم  بدع�ى  �لآخر  وي�قف  �لأكثر  �لر�تب  ُتعطى  حيث  خدماتها،  عن  تقاعديًا 
�لجمع بين �أكثر من ر�تب تقاعدي. وقدمت �لحك�مة م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �لتقاعد 
�لمدني للمجل�ص �لنيابي �لذي و�فق على تعديل �لقان�ن، و�سادق على هذه �لتعديالت في 
2013 ويجري  2013، كما �سادق عليه مجل�ص �لأعيان في نهاية �لعام  �أيل�ل  نهاية �سهر 
ن�ص  كما  �لد�ست�ر.  لأحكام  وفقًا  �لت�سريعية  �لأطر  �سمن  لإ�سد�ره  به  �ل�سير  على  �لعمل 
�لقان�ن على �أنه �إذ� ت�فيت �لم�ظفة �نتقل ر�تبها �إلى م�ستحقيه �إذ� ثبت �حتياجهم وكانت 

م�س�ؤولة عن �إعالتهم، مميزً� بين �لم�ظف و�لم�ظفة.

2013: و�سع في مجال �خت�سا�ص �لق�ساء �ل�سرعي بحيث  ل�سنة  �ل�سرعي  �لتنفيذ  • قان�ن 
يت�لى رئي�ص �لتنفيذ �لإ�سر�ف على تنفيذ �ل�سند�ت �لتنفيذية �س��ء من �لأحكام �لق�سائية 
�أو �لم�سادق  �لتنفيذ و�ل�سند�ت و�لتفاقات �لمت�سمنة حقًا؛ �ل�سادرة  و�لقر�ر�ت معجلة 
عليها من �لمحاكم �ل�سرعية بما في ذلك عق�د �لزو�ج و�لأحكام �لأجنبية �لتي �كت�سبت 
�سيغة �لتنفيذ لدى �لمحاكم �ل�سرعية �سمن �لخت�سا�ص �ل�ظيفي لها؛ ما ُيي�سر تح�سيل 

�لحق�ق ب�سرعة وفاعلية وتجنب �للج�ء لإقامة �لدعاوى في �سبيل تح�سيل هذه �لحق�ق.

2011: �ألغى �سرط �لح�س�ل على م��فقة  ل�سنة  �لعامة  �لجتماعات  لقان�ن  معدل  • قان�ن 
��ستبد�لها ب�سرط  �لم�سبقة على طلب تنظيم �جتماع عام، وتم  �لإد�ري �لخطية  �لحاكم 
تقديم �إ�سعار بعقد �لجتماع �لعام �إلى �لحاكم �لإد�ري بالن�ص �لتالي )�لمادة 4(: يقدم 
�لإ�سعار بعقد �لجتماع �لعام �أو تنظيم �لم�سيرة لدى �لحاكم �لإد�ري قبل �لم�عد �لمعين 
�أ�سماء  �لإ�سعار  يت�سمن  �أن  ويجب  �لأقل،  على  �ساعة  و�أربعين  بثمان  منهما  �أي  لإجر�ء 
منظمي �لجتماع �لعام �أو �لم�سيرة وعناوينهم وت��قيعهم و�لغاية من �لجتماع �أو �لم�سيرة 

ومكان وزمان �أي منهما.

2011: �سدد �لعق�بات على جر�ئم �لعنف  • �لقان�ن �لمعدل لقان�ن �لعق�بات �لأردني ل�سنة 
و�لتحر�ص  و�لخطــــف،  �لعر�ص  هتك  وجر�ئــــم  �لغت�ساب،  كجر�ئم  و�لجن�سي  �لبدني، 
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�لجن�ســـي. ومن �أبرز �لتعديالت ��ستحد�ث �لمادة )153( مكرر من �لقان�ن و�لتي �سددت 
�أو  �لناقلين  من  كان  �إذ�  �لحدود  عبر  �لأ�سخا�ص  تهريب  جر�ئم  مرتكبي  على  �لعق�بة 
�أو �لخا�ص، وكذلك تعديل  �لعاملين في �لمر�كز �لحدودية �س��ء كان�� من �لقطاع �لعام 
و�لخطف  �لق��دة  وجر�ئم  تلده  لم  �مر�أة  �إلى  طفل  ن�سب  بجريمة  �لمتعلقة  �لن�س��ص 
وغيرها من �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة. وتم تعديل �لمادة )279( لت�سبح: يعاقب بالحب�ص من 
�سهر �إلى �ستة �أ�سهر كل من �أجرى مر��سيم زو�ج �أو كان طرفًا في �إجر�ء تلك �لمـر��سـيم 
ب�س�رة ل تتفق مع �أحكام قان�ن �لأح��ل �ل�سخ�سية �أو �أي ت�سريعات �أخرى نافذة. و�ألغيت 
�لمادة )308( من قان�ن �لعق�بات �لمتعلقة ب�قف تنفيذ �لعق�بة �أو �لتحقيق فيها بزو�ج 
�لمغت�سب بال�سحية، و�أية ت�سريعات تميز �سد �لمر�أة؛ �ن�سجامًا مع �لت��سيات �لتي قبلها 
�لأردن عند مناق�سة تقريره �ل�طني �لثاني لآلية �ل�ستعر��ص �لدوري �ل�سامل �أمام مجل�ص 

حق�ق �لإن�سان في 2013/10/24. 

 )12( �لمادة  �إلغاء  على  ن�ص   :2013 ل�سنة  �ل�سفر  ج��ز�ت  لقان�ن  �لمعدل  �لقان�ن   •
�سفر  ج��ز  منح  على  �ل�لي  �أو  للزوج  �لخطية  �لم��فقة  ت�سترط  كانت  �لتي  �لقان�ن  من 
للزوجة و�لأولد. ون�ص على منح ج��ز �سفر دبل�ما�سي م�ستقل لزوج حامل ج��ز �ل�سفر 
�لدبل�ما�سي، ويج�ز �إدخال �أي من �أولدهما �لقا�سرين في ج��ز �سفر �أي منهما دون تمييز 

بين �لجن�سين.

17 ل�سنة 2013: ن�ص على �إن�ساء »مكتب  رقم  �لأ�سري  و�لت�فيق  �لإ�سالح  مكاتب  • نظام 
�لإ�سالح و�لت�فيق �لأ�سري« في كل محكمة �سرعية ح�سب �لحاجة بهدف �إنهاء �لنز�عات 
�لأ�سرية بالطرق �ل�دية وبالت�عية و�لتثقيـف بالحق�ق و�ل��جبات �لزوجية وتقديم �لإر�ساد 

�لأ�سري.

�لنز�هة  �سمان  ��ستهدف   :2013 ل�سنة   3 رقم  �لقيادية  �ل�ظائف  على  �لتعيين  نظام   •
ت��جد  �سيعزز من  ما  �لقيادية،  �ل�ظائف  في  �لتعيين  في  و�لم�ساو�ة  و�لعد�لة  و�ل�سفافية 
�لن�ساء في هذه �ل�ظائف �لقيادية، حيث تقت�سر ن�سبة م�ساركة �لن�ساء في وظائف �لدرجة 

�لعليا على 10 %.

حكمهم  في  ومن  وب�ستانييها  وطهاتها  �لمنازل  في  �لعاملين  لنظام  �لمعدل  �لنظام   •
ل�سنة 2009: �سدر في كان�ن �لثاني 2013 وجاء مت��فقًا مع �أحكام قان�ن �لعمل ومتما�سيًا 
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و�لمدنية،  �ل�سيا�سية  بالحق�ق  �لخا�سين  �لدوليين  و�لعهدين  �لدولية  �لعمل  معايير  مع 
�س�ؤون  لجنة  ت�سكيل  �لعمل  وز�رة  في  وتم  و�لثقافية.  و�لجتماعية  �لقت�سادية  وبالحق�ق 

�لعاملين في �لمنازل من غير �لأردنيين، و�لمحددة بالمادة )9( من �لنظام.

»�لمركز  �إن�ساء  2011: تم بم�جبه  ل�سنة  �لمر�أة  ب�سحة  للعناية  �ل�طني  �لمركز  نظام   •
�ل�طني للعناية ب�سحة �لمر�أة«، ويهدف �إلى تقديم �لخدمات �لمتخ�س�سة للعناية ب�سحة 
باأهمية  و�لت�عية  �لمر�أة  �سحة  ح�ل  وتثقيفية  تدريبية  بر�مج  تنفيذ  خالل  من  �لمر�أة 
�لعناية ب�سحة �لمر�أة ودورها في بناء �لمجتمع �لمحلي و�إجر�ء �لبح�ث و�لدر��سات وعقد 
�لهيئات  و�لتن�سيق مع مختلف  �لمر�أة  �لمتخ�س�سة ب�سحة  �لعلمية  و�لندو�ت  �لم�ؤتمر�ت 

و�لم�ؤ�س�سات �لحك�مية و�لخا�سة �لمحلية و�لدولية.

و�لكفالة  �لحت�سان  لعملية  و�ل�س��بط  �لأ�س�ص  ت�سع   :2013 ل�سنة  �لحت�سان  تعليمات   •
بهدف تح�سين �أو�ساع �لأطفال وو�سعهم في �أ�سر بديلة بما ي�سمن ت�فير �أكبر قدر ممكن 
من �لحماية للطفل. وفي عام 2012 تم تعديل تعليمات ترخي�ص دور �لح�سانة ل�سنة 2008 
�إجر�ء�ت  �إ�سافة معايير تعزز مبد�أ حماية �لأطفال في �لح�سانة، و��ستحد�ث  بحيث تم 

نظام �لمر�قبة �لإلكترونية في دور تربية وتاأهيل �لأحد�ث ودور �لرعاية �لجتماعية.

2011: �سدرت بم�جب قان�ن رخ�ص  ل�سنة  �لمنزل  د�خل  من  �لمهن  ترخي�ص  تعليمات   •
�لمهن لمدينة عمان، وتهدف �إلى تمكين ربات �لمنازل من مز�ولة �لأعمال من منازلهن 
�لإد�رية  كال�ست�سار�ت  �لمهنية  �لقت�سادية  �لقطاعات  من  عدد  في  قان�نية  ب�سفة 
و�لت�س�يقية ومجم�عة من �لمهن و�لحرف �ليدوية كالحياكة و�لتطريز و�لخزف وت�سنيع 

�لأغذية.

�سدرت  و�لتط�عي:  و�لخا�ص  �لعام  �لقطاع  في  �لم�ؤ�س�سية  �لح�سانات  ترخي�ص  • تعليمات 
ل�سنة   52 رقم  �لح�سانة  دور  نظام  من   )20( �لمادة  بمقت�سى   2014 �لعام  بد�ية  في 

.2005
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المراأةالمغربيةفيد�ساتيروت�سريعاتالمغرب

ر�سيدة الطاهري)6(، �لمغرب

يحيلنا  �لجل�سة  هذه  م��س�ع  �إن  لأق�ل  �لد�ست�ر  م�سم�ن  ح�ل  �أتدخل  �أن  �أود  بد�ية، 
�إلى �ل�س�ؤ�ل �لذي تم تد�وله في هذ� �ل�سباح، وه� هل يجب �لعتماد �أ�سا�سًا على �لق��نين 
و�لت�سريعات، �أم يجب �أوًل تغيير �لعقليات و�لأفكار وثقافة �لرجل �لعربي و�لمر�أة �لعربية على 

�ل�س��ء؟ 

�أ�سا�سية لأنها هي �لتي تنظم  �إن �ل�سيا�سات �لعم�مية مهمة، لكن �لد�ست�ر و�لق��نين 
خالل  من  ذلك  م��كبة  ه�  بالطبع،  يك�ن  �أن  يجب  وما  �لم�ست�يات،  كل  على  �لعالقات 
�أو قن��ت �لتن�سئة كالمدر�سة، ومر�كز  �ل�سيا�سات �لعم�مية، خا�سة تلك �لمتعلقة بالتن�سئة، 
�لتعليم و�لمعاهد و�لجامعات، �إ�سافة �إلى �لإعالم وه� �أ�سا�سي، وطبعًا �لم�ؤ�س�سة �لدينية وما 
�لمكلفة  �لقن��ت  و�سائر  و�لأيدي�ل�جيا،  و�لفكر  بالثقافة  �أخرى خا�سة  قن��ت  �إلى ذلك من 
بالتن�سئة �لجتماعية، وهذ� معناه ن�سر ثقافة �لم�ساو�ة �لتي ترتبط بالق��نين لكنها ترتبط 

بالم�ؤ�س�سات و�ل�سيا�سات �لعم�مية ب�سفة عامة.

في  نبد�أ  لم  فنحن  �ل�سباح،  هذ�  �أمينة  �لأ�ستاذة  �أ�سارت  وكما  للد�ست�ر،  بالن�سبة 
�لمغرب مع د�ست�ر 2011، وبالن�سبة لحق�ق �لإن�سان وما يتعلق منها بالن�ساء، هنالك تر�كمات 
وتاريخ  �لمغربية  �لمر�أة  تاريخ  في  �أ�سا�سية  محطات  عبر  �لديمقر�طية،  �لعملية  خ�سم  في 
�لمغرب، حققت قفزة ن�عية في �لعام 1993. فتلك �ل�سنة كانت �سنة فا�سلة بالن�سبة للمر�أة، 
تتمتع  كانت  �لتي  �ل�سخ�سية  �لأح��ل  مدونة  م�ست�ى  على  و�إ�سالحات  تغير�ت  �سهدت  حيث 
بهالة من �لقد��سة، وبرغم ذلك، يتم فتحها لأول مرة و�إدخال تعديالت عليها باعتبارها، �أي 
�إلهيًا. ويتم كذلك لأول مرة دخ�ل  �لمدونة، قان�نًا و�سعيًا كالق��نين �لأخرى، ولي�ص قان�نًا 

�سيدتين للبرلمان.

)6( نائبة يف �لربملان �ملغربي، ع�س�ة �ملكتب �ل�سيا�سي حلزب �لتقدم و�ل�سرت�كية.
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�إذً�، با�ستطاعتنا �لق�ل �إن �لعام 1993 كان محطة �أ�سا�سية من محطات هذ� �لتط�ر 
2003، حيث تم تعديل مدونة �لأ�سرة  في تحقيق مكت�سبات للمر�أة �لمغربية، ثم جاء �لعام 
خ�سم  في  جاء  �لذي  �لد�ست�ري  �لتعديل  �إلى  �لتر�كمات  هذه  مجمل  و�أدت  جذريًا،  تعدياًل 
�لحر�ك و�لث�ر�ت �لعربية �أو ما ي�سمى بالربيع �لعربي. بهذ� �نتقلنا مع د�ست�ر 2011 بالفعل 
من ثقافة �إلى �أخرى �أكثر تفهمًا و�إدر�كًا لحق�ق �لمر�أة ول�سرورة �لعتر�ف بكامل حق�قها في 

�لم�ساو�ة مع �لرجل، وفي �لم�ساركة في �لحياة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية. 

 ،1997 �لعام  �ل�سادر  �لد�ست�ر  ه�  �سابق  د�ست�ر  لدينا  كان  فقد  �لمقارنة،  باب  ومن 
و�لذي لم يكن يت�سمن في م��ده �أي كلمة �أو لفظ ح�ل �لم�ساو�ة بين �لرجل و�لمر�أة. فقط 
كان هناك ف�سل ين�ص على �أن �لم��طنين مت�ساوون �أمام �لقان�ن، وكان يت�سمن �لحد �لأدنى 

من �لحق�ق و�لحريات.

وو��سحة،  متقدمة  ن�س��سه  جاءت  ذلك،  من  �لعك�ص  فعلى   ،2011 �لعام  د�ست�ر  �أما 
�لد�ست�ر  ت�سمن  حيث  �لعامة،  و�لحريات  و�لم�ساو�ة  للحق�ق  حقيقي  ميثاق  لدينا  فاأ�سبح 
 2011 �لتي تهم �لحق�ق و�لحريات. وي�ستمد د�ست�ر  �أكثر من ثلث �لمقت�سيات )80 مادة( 
ق�ته �لرمزية و�لمعن�ية من ك�نه قد خ�س�ص ثمانية ع�سر مقت�سى لحق�ق �لن�ساء بدءً� من 
من  رمزيته  �أو  ق�ته  �لد�ست�ر  هذ�  ي�ستمد  كما  �لأخرى.  �لمقت�سيات  بكل  و�نتهاء  �لديباجة 
لغته �ل�سريحة �لتي يت�جه فيها للم��طنين و�لم��طنات، ولم يعد يكتفي بالحديث �لعام عن 
و�لم��طنات  بالرجال،  �لم��طنين  حدد  لكنه  و�إناث،  ذك�ر  من  �لجميع  لي�سمل  �لم��طنين 
بالن�ساء، �أي بات يخاطب مبا�سرة �لذك�ر و�لإناث في �ل�قت نف�سه في معر�ص تناول مختلف 

مقت�سياته )م��ده �لد�ست�رية(. 

للحق�ق  �لمخ�س�ص  �لثاني  �لباب  �فتتح  �أنه  من  ق�ته  �لد�ست�ر  هذ�  ي�ستمد  كذلك 
و�لحريات، بالف�سل �لتا�سع ع�سر �لذي ن�ّص على �لم�ساو�ة بين �لرجال و�لن�ساء في �لحق�ق 
�لعامة  �لحياة  مناحي  كل  وفي  و�لثقافية،  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  و�لمدنية  �ل�سيا�سية 
و�ل�ساأن �لعام �لمغربي، وكل �لحق�ق بدون �أن ي�ستثني �أي حق. ما ي�ؤ�س�ص للم�ساو�ة كر�فعة من 

�أهم �لرو�فع لتط�ير �لت�سريعات �لأخرى. 

ونحن نتحدث عن �لف�سل �لتا�سع ع�سر باعتباره ف�ساًل مركزيًا على �لم�ست�ى �لمعياري، 
لكن ت�جد ف�س�ل �أخرى في �لد�ست�ر �لمغربي ينتقل فيها �إلى �لم�ساو�ة �لفعلية بين �لرجال 
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من  �لعم�ميـــة،  �ل�ســـلطات  و�جبــات  على  ينـ�ص  �ل�ســاد�ص  فالف�سل  �لحق�ق.  في  و�لن�ساء 
حيث �أن م�س�ؤولية �لتغيير تتحملها �ل�سلطات �لعم�مية بت�فير �لظروف �لمنا�سبة �لتي تمكن 
من تعميم �لطابع �لفعلي لحريات �لم��طنين و�لم��طنات و�لم�ساو�ة بينهم وم�ساركتهم في 

�لحياة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية. 

و�إ�سد�ر  �لق��نين  بتفعيل  للمطالبة  و�لقان�ني  �لد�ست�ري  �ل�سند  لدينا  يك�ن  بهذ� 
�إليه  ونحتكم  عالقاتنا،  ينظم  �لذي  �لد�ست�ر،  �لأ�سمى،  �لقان�ن  �إلى  بال�ستناد  ت�سريعات 

جميعًا، كم��طنين وم��طنات مغربيات. وهنالك ف�س�ل �أدرجت �لتمييز �لإيجابي.

ولكي نط�ر م�ساركة �لن�ساء في كل مناحي �لحياة �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية 
و�لد�ست�رية، ونط�ر �أو�ساع �لن�ساء وننه�ص بحق�قهن، يجب �أن نتفق على حد �أدنى. فعندما 
نتحدث عن �لك�تا �لن�سائية، فلي�ص �سحيحًا �أنها تم�ص بكر�مة �لن�ساء، لأنه مهما كانت �أرقام 
%، فهي �أهد�ف مرقمة لتقلي�ص �لتفاوت بين �لرجل و�لمر�أة   50 �أو   30 �أو   20 �لك�تا �س��ء 
و�لخال�ص منه. فهنالك تفاوت في �ل��قع بين �لرجل و�لمر�أة، �إذً� كيف نحد من هذ� �لتفاوت، 
�إلى �إجر�ء�ت لتط�ير �لتعليم و�ل�سحة في كل  ومن �لالم�ساو�ة و�قعيًا؟ �لحل ه� �أن نذهب 
�لميادين، وت��سيع مجال �لم�ساركة �ل�سيا�سية. على �سبيل �لمثال د�ست�رنا �لمغربي ين�ص على 
ت�ساوي  ن�ساء  ن�سبة  �أع�سائه  بين  من  يك�ن  �أن  يجب  �لق�سائية  لل�سلطة  �لأعلى  �لمجل�ص  �أن 
عددهن في �لمهنة، �إذً� هذ� �إجر�ء من �أجل �أن تك�ن �لن�ساء ممثالت في �أعلى هيئة ق�سائية 

في �لبالد، وهكذ� في �لنتخابات وغيرها. 

و�إذ� �عترف �لد�ست�ر �لمغربي بالمنا�سفة بين �لرجل و�لمر�أة، فهذ� �عتر�ف بثنائية 
�لجن�ص �لب�سري، باأن �لب�سر هم �إما ن�ساء و�إما رجال. �لن�ساء َل�ْسن فئة، وبالتالي يتعين على 
�ل�سلطات �لعم�مية، في �إطار �لم�س�ؤولية و�لمحا�سبة عليها، �أن تحمي وتنه�ص بحق�ق �لن�ساء 
و�لرجال بمختلف �لفئات �لتي ينتم�ن �إليها من خالل �لق��نين و�لت�سريعات. وفي �ل�سباح، 
�لعد�لة،  ور�سة  �لمجال، منها  بع�سها. هنالك ور�ص عدة في هذ�  �إلى  �أمينة  �لأخت  �أ�سارت 
و�سمنها �لف�سل )475( �لذي �س�تنا عليه في �لأيام �لقليلة �لما�سية. وهنالك ور�ص، �سيتم 
فيها قريبًا مناق�سة م�سروع قان�ن تنظيم �لمالية، و�سندمج فيه م��س�ع �لم�ساو�ة. وناق�سنا 
تت�سكل �لحك�مة من  �أن  و�أدخلنا فيه  ت�سكيل �لحك�مة لأول مرة،  �أي�سًا قان�نًا تنظيميًا ح�ل 
وزر�ء ووزير�ت، وكذلك �لأمر بالن�سبة لقان�ن �لتعيينات في �لمنا�سب �لعليا، وغير ذلك. �إذً� 
عندما يك�ن لدينا �ل�سند �لد�ست�ري و�لقان�ني، ن�ستطيع �أن ن�ستند �إليهما لتفعيل �ل�سيا�سات 

و�لممار�سات لت�سبح �سل�كًا وممار�سة وثقافة.
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الكوتاوالم�ساركةال�سيا�سيةللمراأةالعراقية

ليلى الخفاجي)7(، �لعر�ق

�بتد�ًء �لك�تا �لن�سائية لي�ست �نتقا�سًا من حق�ق �لمر�أة، وه� معم�ل بها في �لأنظمة 
ك�تا  �أي�سًا  هناك  �لأجنبية.  �أو  �لأوروبية  �لدول  �أو  �لعربية  �لدول  في  �س��ء  �لديمقر�طية، 
لالأقليات من �أجل �إف�ساح �لمجال لها للم�ساركة بالنظر لك�نها حلقات �سعيفة في �لمجتمع 
�أي مجال  ولي�ص  �لتمثيل  في مجال  و�أق�سد حلقات �سعيفة  �لتمثيل،  في  �لأغلبي  �لعرق  ذي 
�آخر. ونحن بالمنا�سبة في �لعر�ق ل نطلق عليها م�سمى �أقليات عرقية �أو طائفية �أو مذهبية 
في �لد�ست�ر �لعر�قي، �إنما نطلق عليها ��سم »مك�نات �لمجتمع �لعر�قي« لأنه ل وج�د لأقلية، 

و�ل�ج�د ه� ن�عي. 

وبالتالي �إذ� كانت �لدول �لعربية �أقرت ك�تا ن�سائية، وتم �عتبارها �نتقا�سًا من مكانة 
و�لأجنبية لالأقليات،  �لأوروبية  �لدول  �أقرتها  �لتي  �لك�تا  �أن  يعني  �لعربية، فهل هذ�  �لمر�أة 
هي �نتقا�ص من حق�ق هذه �لأقليات �لتي �أقرت لها هذه �لدول ك�تا خا�سة بهم لتمثيلهم في 

�لمجال�ص �لبرلمانية و�لبلدية و�لإقليمية؟! 

وحقيقة �لك�تا �لن�سائية م�ج�دة خ�س��سًا في مجتمعاتنا �لعربية �لتي لم تقتنع بعد 
نعلم  ونحن  �لعربي.  مجتمعها  بناء  في  �لدور  هذ�  لأهمية  و�عية  وغير  �لمر�أة،  دور  باأهمية 
�لبلدية،  و�لمجال�ص  �لبرلمانات  في  �لمر�أة  تمثيل  ب�ساأن  �لعربية  للثقافة  نتيجة  باأنه  جميعًا 
�لعر�ق  ما تحدثنا عن  و�إذ�  �لرجال.  و�لتناف�سي مع  �لمبا�سر  بالت�س�يت  لنجاحها  ل مجال 
وعن �لأحز�ب �لعر�قية، فاإنه لم تكن هناك م�ساركة �سيا�سية لالأحز�ب �ل�سيا�سية �لعر�قية 
نف�سها خالل ثالثة عق�د ون�سف، وبالتالي فاإنه لإف�ساح �لمجال للمر�أة �لعر�قية للم�ساركة 

�ل�سيا�سية، فقد �أقر �لعر�ق نظام �لك�تا �لن�سائية. 

)7( ع�س�ة جمل�ص �لن��ب �لعر�قي، ع�س�ة �ملكتب �ل�سيا�سي للمجل�ص �لأعلى �لإ�سالمي �لعر�قي.
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وتهدف �لك�تا �إلى تدريب مجتمعاتنا على قب�ل ظه�ر �لمر�أة في �لمجال�ص �لبرلمانية 
وفي  �ل�سيا�سية،  لالأحز�ب  �لقيادية  �لهيئات  وفي  فيها،  �ل�سيا�سية  وم�ساركتها  و�لبلدية 
�لمجالت  بالم�ساركة في  لها  ي�سمح  �سابقًا  �لمجال  يكن  ولم  �لدولة.  رفيعة في  تب�ء مر�كز 
�لقت�سادية و�لجتماعية، وفي �لم�ساركة �ل�سيا�سية في �لحياة �ل�سيا�سية للمجتمع �لعر�قي. 
كل هذه �لمجالت كانت �لأب��ب فيها مغلقة �أمام �لمر�أة �لعر�قية، لهذ� هدفت �لك�تا �لن�سائية 

لإف�ساح �لمجال �أمام �لمر�أة �لعر�قية لدخ�ل هذ� �لمعتركات و�لمجالت �لحياتية.

�لم�ساألة �لثانية؛ كنت �أتمنى �أن تك�ن زميلتي �لعر�قية �لتي تحدثت في �لجل�سة �ل�سابقة 
م�ج�دة، لأنني �أود �لتعقيب على ما ذكرت من �أن م�ساركة �لمر�أة �لعر�قية هام�سية ب�سبب 
هيمنة �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لعر�قية، و�أ�سارت بالذ�ت لالأحز�ب �لإ�سالمية، وذكرت في هذ� 

�لمجال م�ساألتين هامتين، من �لمهم ت�خيًا للحقيقة �أن �أتطرق لهما في هذ� �لمجال. 

نعم هناك وج�د كثيف �أو هيمنة لالأحز�ب �لكبيرة في �لمجال�ص �لبرلمانية �لعر�قية، 
وهيمنة على �لمنا�سب �لحك�مية، وهذه نتيجة �أن هذه �لأحز�ب �لعر�قية هي �أحز�ب عريقة 
نا�سلت في �سف�ف �لمعار�سة فترة تمتد لأكثر من خم�سة وع�سرين �سنة. وبالتالي عندما بد�أ 

�لعمل �لعلني في �لعر�ق، فقد كانت لهذه �لأحز�ب م�سد�قية لدى �ل�سعب �لعر�قي. 

�لعر�قي،  �لبرلمان  في  ممثالت  وع�سر  مائة  مجم�ع  من  �أنه  في  ُذكر  �أنه  و�لمفارقة 
هنالك ثالث �سيد�ت فزن خارج �لك�تا �لن�سائية، عبر �لتناف�ص �لحر �لمبا�سر مع �لرجال. 
وبالمنا�سبة �ل�سيد�ت �لثالث �لل��تي فزن بالتناف�ص مع �لرجال، هن من �أحز�ب �إ�سالمية، 
�لأحز�ب  �أن  �لقاطع  بالدليل  ينفي  وهذ�  �لإ�سالمية،  �لأحز�ب  خالل  من  بالتالي  وفزن 
�لإ�سالمية تهم�ص �لمر�أة، ويك�سف �أن هناك دعمًا كبيرً� له�ؤلء �لن�س�ة �لل��تي ��ستطعن �أن 

يحظين بثقة �ل�سارع �لعر�قي في �إطار �لعملية �لتناف�سية. 

�أما �لمفارقة �لثانية؛ وهذه لي�ست من خالل ن�سائنا �لعر�قيات، و�إنما في كل مجتمعاتنا 
يثبت  �أن  �إلى  د�ئمًا  �لمتهمة  هي  ولماذ�  تنتقد؟  �لتي  هي  �لبرلمانية  �لمر�أة  لماذ�  �لعربية، 
�لعك�ص؟ هي متهمة باأنها دون م�ست�ى �لأد�ء �لم�ك�ل �إليها كبرلمانية، و�لأ�س��ء م�سلطة عليها 
باأنها كف�ءة وعلى قدر �لمهمة، بينما هناك �لكثير من �لرجال في �لبرلمان،  �أن تثبت  �إلى 
زمالئي في �لبرلمان �لعر�قي، ل �أجد لهم ح�س�رً�، و�أحيانًا ل �أجد لهم �س�تًا، بل �إنهم يق�س�ن 
ط��ل �لفترة �لبرلمانية في �لدول �لمجاورة، مرفهين وم�ستغلين �لمتياز�ت �لبرلمانية، في 
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حين ل ت�سلط �لأ�س��ء على �س�ء �أد�ئهم وغيابهم �لم�ستمر عن �لجل�سات �لبرلمانية، و�إنما 
د�ئمًا ت�سلط �لأ�س��ء على �لمر�أة �لبرلمانية، قبل �لرجل �لبرلماني.

�أوؤكد عليها بق�ة و�أتفق ب�ساأنها مع �لمتحدثة من �لعر�ق،  �لم�ساألة �لثالثة �لتي �أود �أن 
ون�عية  تن�ع  �إلى  و�إنما  كمية،  �أو  عدد  �إلى  فقط  بحاجة  ل�سنا  �لعر�ق  في  �إننا  قالت  عندما 
وكفاءة ن�سائية لديها �لخبرة في �لعديد من �لمجالت �لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية. 
كما �أننا نحتاج �إلى تفعيل دور �لمر�أة، وهذ� �أف�سل ح�سبما �عتقد، ويفيد �لمر�أة �أكثر. ولعل 

هذ� �لتفعيل يك�ن من خالل وج�د �لمر�أة في مر�كز �سنع �لقر�ر، هذ� �أوًل. 

�للجان  في  حا�سرة  �لمر�أة  تك�ن  �أن  بد  ل  للدولة،  �لعامة  �لم��زنة  نقا�ص  �أثناء  وفي 
وتخ�سي�ص  �لعام،  �لمال  �إهد�ر  وعدم  �أوًل،  �لف�ساد  محاربة  �أجل  من  لماذ�؟  �لبرلمانية، 
�لعلمي،  �لمر�أة و�لرتقاء ب��قعها، ورفع م�ست��ها  للبر�مج �لخا�سة بدعم  �لأم��ل ور�سدها 
في  حا�سرة،  �لمر�أة  تك�ن  �أن  ويجب  و�جتماعيًا.  و�قت�ساديًا  �سيا�سيًا  تدريبها  على  و�لعمل 
حلقات �سنع �لقر�ر، وفي �لهيئات �لقيادية لأحز�بنا �ل�سيا�سية. ومع �لأ�سف، و�أنا �ساهدة على 
�أكانت �أحز�بًا  �ل�ساحة �ل�سيا�سية و�لحزبية �لعر�قية، فالأحز�ب �ل�سيا�سية في �لعر�ق �س��ء 
ليبر�لية �أم �إ�سالمية- ل �أ�ستثني �أحدً�، �أنا تحفظ فقط على ق�ل �أحز�ب علمانية- ل نجد �أن 

�لمر�أة حا�سرة فيها في �لحلقة �لقيادية وحلقة �سنع �لقر�ر، �إل من رحم ربي! كما يق�ل�ن. 

لكن علينا نحن  �ل�سيا�سية،  �لحياة  �لعر�قية في  �لمر�أة  نعم هناك تط�ر في م�ساركة 
كقطاع ن�سائي �أن نطالب بالح�س�ر في حلقات �سنع �لقر�ر �س��ء في م�ؤ�س�سات �لدولة �أو في 
�ل�ز�ر�ت، �أو في �لمجال�ص �لبرلمانية �أو �لمجال�ص �لبلدية، �أو �لأحز�ب �ل�سيا�سية، وذلك من 
�أجل �أن ن�سنع �لتغيير و�لتط�ر في و�قع �لمر�أة �لعر�قية، و�ل�سيء نف�سه ينطبق على �لمر�أة 
�لعربية. و�لحمد هلل، و�أتحدث عن �لل�بي �لذي ن�سنعه نحن كحركة ن�س�ية، وكقطاع ن�سائي 
في �لحركة �لن�س�ية �لعر�قية. ففي �لحزب �لذي �نتمي �إليه، ��ستطعنا قبل �سنة ون�سف �أن 
تغيير حلقة �سنع  �أي  للحزب،  �ل�سيا�سي  �لمكتب  تغيير  وتم  �نتخابات،  تك�ن هناك  �أن  نقرر 
�لأ�سماء  تغيير  تتطلب  �لعر�ق،  في  �لديمقر�طية  �ل�سيا�سية  �لحياة  �أن  �إلى  وبالنظر  �لقر�ر. 
�ل�سيا�سية �أي�سًا، لهذ� تم تغيير م�سمى �لحلقة �لقيادية �لتنفيذية من »�ل�س�رى �لمركزية« �إلى 
�أُنتخبت ثالث  �ل�سيا�سي للحزب،  �لمكتب  �ل�سيا�سي«. ومن بين ع�سرين ع�س�ً� في  »�لمكتب 
في  بفعالية  وي�سارك  �لعر�ق  في  �لم�ج�د  �لإ�سالمي  �لحزب  تاريخ هذ�  في  مرة  لأول  ن�ساء 

�لحياة �ل�سيا�سية �لعر�قية.
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قراءةفيتجربةالمراأةالتون�سيةفيالمرحلةالجديدة

لمياء الدوريدي)8(، ت�ن�ص  

�لقائم  �لكبير  �لمجتمعي  �ل�سيا�سي  و�لحر�ك  �لعربية،  �لث�ر�ت  بعد  نعم نحن بحاجة 
في دولنا �لعربية، �إلى �إعادة تاأ�سي�ص وبناء و�سياغة ت�س�ر�ت للمرحلة �لقادمة. و��ست�سمحكم 
بت�سحيح ب�سيط ح�ل ما قيل في �لجل�سة �ل�سباحية عن �لك�تا �لن�سائية على ل�سان عدد من 
�لن�ساء �لأع�ساء في �لبرلمانات �لعربية. �إن عدد �لن�ساء في �لبرلمانات �لعربية يختلف من 
بلد �إلى �آخر، لأن كل بلد عربي له نظامه �لخا�ص في برلمانه وفي ن�سبية تمثيل �لمر�أة فيه، 
%، يليها  وخا�سة عبر �لك�تا �لن�سائية. ففي �لجز�ئر، ت�جد �لمر�أة في �لبرلمان بن�سبة 30 
ت��جد  %، ثم   27 بن�سبة  �لتاأ�سي�سي  �ل�طني  �لمجل�ص  �نتخابات  �لت�ن�سية في  �لمر�أة  ت��جد 
في  للن�ساء  �لتمثيلية  �لن�سب  �إن هذه  %. حقيقة،   25 بن�سبة  �ل�س�د�ني  �لبرلمان  في  �لمر�أة 
�إطار حديثنا عن م�سار  �لبرلمانات �لعربية، وفي �لمجال�ص �ل�طنية �لتاأ�سي�سية، مهمة، في 

بناء �لدولة �لديمقر�طية، وهذ� ه� �لأهم. 

و�نتقل �إلى ما قاله �لمتحدث من �لبحرين لعلني �أفهمه باإيجابية. حقيقة �أحاول �أن �أفهم 
مقاعد  تخ�سي�ص  من  �لتخ�ف  هاج�ص  لأن  و�لإ�ستر�تيجية،  �لتكتيك  ح�ل  باإيجابية  حديثه 
للمر�أة بنظام �لك�تا، و�لخ�ف من �أن ينتق�ص هذ� ويم�ص من كر�مة �لمر�أة، هذ� �لكالم في 
ظاهره �سحيح، لكن �لم�ص �لحقيقي و�لنتقا�ص �لحقيقي من كر�مة �لمر�أة يكمن في �إق�سائها 
عن �لم�ساركة �ل�سيا�سية، و�إق�سائها �لثقافي في منطقتنا �لعربية، ونحن حقيقة نحتاج لهذه 
�لتكتيكات �لتي �ساعدت في تكري�ص وتعميم �لك�تا �لن�سائية تقريبًا في معظم عالمنا �لعربي، 
قبل �لث�ر�ت �لعربية، وقبل �لربيع و�لحر�كات �لعربية �لكبرى في دولنا �لعربية، وهذ� �سمح 
لنا �أن ننتقل بعد ذلك كحركة ن�س�ية عربية �إلى مرحلة �لمطالبة بالعتر�ف بحق�ق �لن�ساء، 
ثم بعد �لث�ر�ت �لعربية، �نتقلنا �إلى م�ساألة د�سترة وق�ننة هذه �لحق�ق، و�إلى م�ساألة �لم�ساو�ة 
بين �لرجال و�لن�ساء. بمعنى �أننا �نتقلنا كحركة ن�سائية عربية من �لتكتيك �إلى �ل�ستر�تيجيا، 

)8( ع�س�ة �ملكتب �ل�سيا�سي للتحالف �لدميقر�طي، وم�س�ؤولة �لإعالم و�لت���سل يف �حلزب.
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وذلك بهدف تعزيز وتدعيم دور �لمر�أة في م�ساركتها �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية 
وم�ساركتها في �سنع �لقر�ر. 

�أوؤطر معركة د�سترة �لم�ساو�ة في د�ساتيرنا �لعربية ما بعد ث�ر�ت �لربيع  �أن  �أود  هنا 
�أن تتاأ�س�ص و�أن ل تخرج عن �سعار�ت �لث�رة  �لعربي. هذه �لمعركة لد�سترة �لق��نين، يجب 
�لتي نادى بها �ل�سباب و�لمر�أة في �لميادين و�ل�ساحات، و�لتي �نطلقت منها، وهي »�لحرية 
و�لعد�لة �لجتماعية و�لكر�مة �ل�طنية«، هذه �ل�سعار�ت طبعت �أو �سبغت �لحر�ك �لجتماعي 
�أنه كانت هناك رغبة �سديدة لدى  �أي  في �لدول �لعربية، بطابع مدني، وطابع ديمقر�طي، 

ل�سع�ب �لعربية في دمقرطة مجتمعاتها. 

وجه  في  تقف  �لتي  بالع��ئق  ونعترف  �لذك�رية،  �لثقافة  ب�ج�د  نعترف  نحن  حقيقة، 
تمكين �لمر�أة وتح�ل دون نيل حق�قها، حتى ل� كانت �لمر�أة كف�ءة ومثقفة، �أو ح�سلت على 
�أعلى �لمر�تب ب�سهاد�تها �لعلمية من �أرقى �لجامعات و�أعرقها في �لعالم ولها من �لخبر�ت 
ما يف�ق خبر�ت �لرجل على �ل�سعيد �ل�سيا�سي و�لجتماعي و�لقت�سادي، لأنه رغـم ذلك، 
ل نجد �لمر�أة في مر�كز �سنع �لقر�ر، وهذ� ل يع�د لنظام �لك�تا، لكننا نحتاج لد�سترة هذه 

�لحق�ق و�إدر�جها �سمن بن�د معركة �لديمقر�طية �لتي يخ��سها �لمجتمع ككل. 

مبد�أ  على  تق�م  و�لديمقر�طية  ديمقر�طي،  ب�سكل  مجتمعاتنا  تبنى  باأن  نطمح  نحن 
�لم��طنة و�لم�ساو�ة بين �لجن�سين، ول تق�م على مبد�أ �لتمييز بين فرعي �أو جناحي �لمجتمع، 
�إذ ل يمكن لمجتمع �أن يرتقي ويتط�ر، و�أن ي�سبح متقدمًا ومتط�رً� ور�قيًا ومتح�سرً� دون �أن 
يحلق بجناحيه. ونحن بحاجة �إلى جه�د حقيقية تدفعنا لدمقرطة د�خلية لمجتمعاتنا، بحيث 
يتم ب�سكل �آلي ردم �له�ة �أو �لفج�ة �لم�ج�دة بين كفاءة �لن�ساء و�إقد�مهن وحما�ستهن وبين 
و�ل�سباب  �لن�ساء  وتت���سل مع  �لبي�ت،  كل  �إلى  تدخل  فالمر�أة  بها.  يتمتعن  �لتي  �لمتياز�ت 
ثقافتنا  �لرجل في  بينما  �لف�ساء�ت،  و�لمر�أة تخترق كل  �لأ�سرة بدون ع��ئق.  �أفر�د  وكافة 
�لعربية ل ي�ستطيع �أن يخترق كل �لف�ساء�ت. بمعنى �أن هناك مز�يا للمر�أة في مر�كز �سنع 
�لقر�ر. وقد �سمعت قبل قليل من �لأخت من �لعر�ق ليلى �لخفاجي، ح�ل �سرورة وج�د �لن�ساء 
�لمر�أة  تك�ن  عندما  لأنه  جدً�  هام  وهذ�  �لإنفاق،  و�أوجه  �لدولة،  م��زنة  �سياغة  لجان  في 
م�ج�دة �ستد�فع عن حق�قها »ما حك جلدك مثل ظفرك«، و�ستد�فع عن تم�يل كل �لبر�مج 
�لتي ت�سعى لي�ص لجعل �لمر�أة كف�ءة فح�سب، بل لدعم خيار�تها وتدعيمها �أي�سًا لالنخر�ط 
في �لحر�ك �لمجتمعي و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي، ولتدعيم وج�دها في مر�كز �سنع �لقر�ر، 
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ومن خالل ذلك ت�سنع م�ستقبلها، وتدعم حق�قها، وتمكن نف�سها، لأنه ل �أحد ي�لد �سيا�سيًا، 
فال �لمر�أة ولدت �سيا�سية، ول �لرجل ولد �سيا�سيًا، لذ� فالتجربة �سرورية و�لخبرة �لعملية 

مطل�بة، ونحن نحتاجهما في تط�ير عملنا وتالفي �لأخطاء.

نحن في مجل�سنا �ل�طني �لتاأ�سي�سي في ت�ن�ص، لدينا بين �سفتيه »ك��رث« من �لرجال 
بع�ص  قبل  من  حقيقية  »بلطجة«  �أحيانًا  نعي�ص  فنحن  �لبرلماني،  �لأد�ء  م�ست�ى  تدني  ومن 
�لبرلمانيين �لرجال، ونعي�ص كذلك في �لدونية �لعلمية لبع�ص �لن��ب و�لنائبات من �أع�ساء 
وبعدها،  �لعربي  �لربيع  ث�ر�ت  فقبل  ننكرها.  ل  حقيقة  وهذه  �لتاأ�سي�سي،  �ل�طني  �لمجل�ص 
وقبل �لد�سترة، كانت هناك رغبة بالم�ساركة من ن�ساء ت�ن�سيات عاديات، لأن م�ساألة �لم�ساو�ة 
وطننا  في  �لعربية  �لث�ر�ت  قبل  �لأمر  بادئ  في  ي�سارية  �سبغة  �أخذت  و�لرجل،  �لمر�أة  بين 
�لعربي، وكاأنه ل ي�جد م�ساو�ة في �لإ�سالم �أو �لديانات �لأخرى بين �لن�ساء و�لرجال. وهنا 
�أ�سجل باإيجابية �نخر�ط �لخطاب �لديني في م�ساألة �لم�ساو�ة، وهذ� هام جدً� ويعتبر تط�رً� 
لأن  وذلك  �لمجتمع،  بناء  ولدورها في  للمر�أة  �لدينية  �لأحز�ب  ونظرة  ملح�ظًا في م��قف 
مجتمعاتنا �لعربية مجتمعات متدينة �أ�سا�سًا، وهذ� هام جدً� �أن يخرج رجل دين ويتحدث عن 

�لم�ساو�ة بين �لرجل و�لمر�أة في �لحق�ق و�ل��جبات. 

�أختم لأق�ل �إن �لد�سترة هامة جدً�، لكنها مرحلة من مر�حل دمقرطة �لمجتمع، تليها 
مرحلة �لق��نين. و�أنا �أنتهز �لفر�سة للتنبيه �إلى �أن �لق��نين �لنتخابية �لتي تقر بالمنا�سفة، 
قد تق�سي �لمر�أة �إذ� لم يتم �لأخذ بمبد�أ �لتناوب في �لقائمة، بمعنى: »رجل، �مر�أة، رجل، 
�لق��نين  هذه  تنفيذ  �سرورة  على  لل�سهر  رقابية  هيئات  وج�د  يجب  وثانيًا،  �مر�أة...�إلخ«. 
�لد�ست�رية �لمقرة للم�ساو�ة. وثالثًا، �أن تك�ن هناك جز�ء�ت، فال يكفي �أن ت�سمن �لدولة �أن 
تك�ن هناك م�ساو�ة فقط، ولكن ل�سمان تلك �لم�ساو�ة، يجب �أن تك�ن هناك ق��نين عقابية 

جز�ئية لمن ل ي�سهر على تنفيذ هذه �لق��نين �لتي تن�ص على �لم�ساو�ة.
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تطورالم�ساركةال�سيا�سيةللمراأةالم�سرية

اأ�سماء يو�سف)9(، م�سر

طالما �أننا نتحدث عن �لمر�أة، وعن حق�ق ومكت�سبات �لمر�أة، ولإعطاء كل ذي حق حقه، 
�أ�ساتذتي �لحديث  �لن�سائية �لم�سرية و�لعربية. مثلما بد�أ  باأ�سماء م�سيئة في �لحركة  نبد�أ 
1919 �لم�سرية، دع�نا نبد�أ بال�سهيدة حميدة خليل،  في �ل�سباح عن دور �لمر�أة في ث�رة 
�لمر�أة  تعليم  م�ست�ى  بتح�سين  طالبت  �لتي  �سعر�وي  هدى  هنا  ولدينا   ،1919 ث�رة  �سهيدة 
�لم�سرية و�لعربية، و�سمان م�ساو�تها مع �لرجل، و�لمطالبة بحقها في �لتر�سح و�لت�س�يت. 

لدينا �أي�سًا، نب�ية م��سى، �سفية زغل�ل، زينب �لغز�لي، ن��ل �ل�سعد�وي، وكثير�ت غيرهن. 

�أما فيما يتعلق بدور �لمر�أة في ث�ر�ت �لربيع �لعربي وبعدها، فقد ر�أينا �لفتيات جنبًا 
�إلى جنب مع �ل�سباب في �لميادين في م�سر وت�ن�ص و�س�ريا و�ليمن، وهكذ�. وهذ� يعني �أنه 
كلما كان للمر�أة �لعربية ن�سيب من �لم�ساركة في �لث�رة، كان لها �أي�سًا، ن�سيب من �لمعاناة 

كما �سنرى بعد ذلك.

فيما يتعلق بالنظام �ل�سابق، نظام ما قبل ث�رة 25 يناير، �أي نظام ح�سني مبارك، فقد 
�أمام �لخارج، فقد ��سطحبت �ل�سيدة  ��ستخدم هذ� �لنظام �لمر�أة وحق�قها لتجميل وجهه 
�س�ز�ن مبارك معها عددً� من �سيد�ت �لمجتمع �إلى جنيف، و��ستخدمت حق�ق �لمر�أة �س��ء 
م�سروع  ولتمرير  �ل�س�رة،  في  لت��جدها  ك�ستار  �ل�سيا�سية،  �أو  �لقت�سادية  �أو  �لجتماعية 
�لت�ريث، و��ستمر �لأمر هكذ�، و�سمل م�ساألة �لك�تا �لن�سائية �لتي تمنح �لحق للمر�أة بح�سة 
معينة من �لمقاعد في �لبرلمان، و��ستغل نظام مبارك هذه �لك�تا �أ�س��أ ��ستغالل، وقد يك�ن 
هذ� ه� �ل�سبب في �س�ء �سمعة نظام �لك�تا لدينا نحن بالذ�ت في م�سر، هذ� بالإ�سافة �إلى 

��ستخد�م هذه �ل��سيلة ل�ستعباد �لمر�أة. 

)9( ع�س�ة �لهيئة �لعليا، وع�س�ة �لأمانة �لعامة للتثقيف و�لتدريب �ل�سيا�سي، حزب �ل��سط �مل�سري.



الباب الثاين: املراأة يف د�ساتري وت�سريعات ما بعد الربيع العربي

172

�لم�سري،  �لبرلمان  �إلى  �سيدة  و�ستين  باأربع  �لن�سائية  �لك�تا  2010 جاءت  �لعام  في 
لكن معظم ه�ؤلء �ل�سيد�ت لم يكن لهن بكل �أ�سف �أية عالقة بالحياة �ل�سيا�سية ول بالممار�سة 
�ل�سيا�سية �أو �لحزبية. وتم م�ساهدة ه�ؤلء �لن�س�ة بم�ساهد غريبة، فقد ر�أينا وزيرة م�سرية 
تقّبل يد �سيدة م�سر �لأولى �س�ز�ن مبارك، بالإ�سافة �إلى وزيرة �أخرى �سنت بعد ذلك هج�مًا 
وحربًا �سع��ء على �لجمعيات �لأهلية �لم�سرية و�تهمتها بالخيانة وبالتم�يل �لخارجي، في 
حين �أن هذه �ل�زيرة كانت تح�سل على �لتم�يل �لخارجي لتنفيذ م�ساريع �س�ز�ن مبارك في 

عهد �لنظام �ل�سابق. 

�أ�سف  بكل  لكنها عانت  وعز،  �سجاعة  وقفة  فيها  �لمر�أة  وقفت  �لث�رة،  قامت  وعندما 
بعد �لث�رة، فقد تم �سحلها وتعريتها في �ل�س��رع، وقتلها، وكان هذ� م�ؤ�سرً� على وج�د �لتيار 
ومثيرً�  مخزيًا  �لمر�أة  من  �لحقيقة  في  م�قفه  كان  فقد  �ل�سلطة،  �إلى  و�سع�ده  �لإ�سالمي 
لده�سة كافة �لتيار�ت �لأخرى و��سمئز�زها، ومحبطًا للمر�أة نف�سها في �لدفاع عن حق�قها، 
وجماعة  مر�سي  محمد  نظام  عهد  في  حق�قها  د�سترة  وعن  �لد�ست�ر  عن  بعيدً�  كله  وهذ� 
�لإخ��ن �لم�سلمين في �لعام 2012. وتعر�ست حق�ق �لمر�أة لالنتهاكات، وتعر�ست هي للعنف 
�لج�سدي ولل�سحل في �ل�س��رع، وخا�سة من قبل ما ي�سمى باليمين �لإ�سالمي �لذي لم يت��َن 

عن فعل �أي �سيء للحط من قيمة �لمر�أة، ولي�ص فقط �سلب حق�قها. 

للمر�أة  �ل�سيا�سية  �لحالة  على  �سريعة  نظرة  �لقينا  ما  �إذ�  �أي�سًا،  �لث�رة  بعد  وفيما 
وم�ساركتها �ل�سيا�سية وما جرى لها بعد �سع�د جماعة �لإخ��ن �لم�سلمين �إلى �ل�سلطة، نجد 
�أن لجنة تعديل �لد�ست�ر في �سهر مار�ص 2011، �بتد�ًء، لم تمثل �لمر�أة في هذ� �للجنة، وفيما 
بعد جاءت حركة �لمحافظين في �سهر �أغ�سط�ص 2011، ولم يكن فيها �سيدة و�حدة، وُعلل 
ذلك بالحالة �لأمنية �ل�سائدة في م�سر. كل هذ� تم بعد ث�رة �ل�سباب في �لعام 2011. لقد 
�لمر�أة بمن�سب و�حد في حك�مة د. ع�سام �سرف، وكانت وزيرة في نظام ح�سني  حظيت 
في  �لمقاعد  من  تذكر  ل  جدً�  ب�سيطة  بن�سبة  �لمر�أة  فازت   ،2011 برلمان  وفي  مبارك. 
�لبرلمان �لم�سري، وهي ن�سبة 2 %، وهذه جاءت بهدف �إبطال م�ساألة �لك�تا �لتي كان معم�ًل 

بها زمن نظام مبارك، وفي مجل�ص �ل�س�رى كانت ن�سبة تمثيل �لمر�أة 2 % فقط. 

�أما في �لجمعية �لتاأ�سي�سية للد�ست�ر 2012، فقد بلغت ن�سبة �لتمثيل للمر�أة �لم�سرية 
6 %، وفي لجنة �لخم�سين جاءت منخف�سة �أي�سًا، �إذ بلغت 10 %، بمعنى �أنها لم تزد كثيرً� 
عن �سابقاتها من �للجان. ويبدو �أن و�سع �لمر�أة �لم�سرية فيما بعد �لث�رة ورغم �لم�ساركة 

�ل���سعة في �لث�رة �إل �أنه في �نهيار، فه� لم يتح�سن في �أي حال من �لأح��ل بعد �لث�رة.
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ننتقل لدور �لمر�أة في �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لم�سرية. في �لحقيقة، فاإن تمثيل �لمر�أة في 
�لأحز�ب في �نخفا�ص، �أي�سًا، �س��ء في �لأحز�ب �لمدنية �أو في �أحز�ب ما ي�سمى بالإ�سالم 
�ل�سيا�سي. وفيما يتعلق بالأحز�ب �لمدنية �لم�سرية، فهي نظريًا و�أيدي�ل�جيًا تنا�سر �لمر�أة 
وحق�قها وتدع� لم�ساركتها �ل�سيا�سية في �لأحز�ب و�لحياة �لعامة �لم�سرية، وهذه �لأحز�ب 
لي�ص لديها م�سكلة في تمثيل �لمر�أة وتقلدها �أعلى �لمنا�سب فيها، لكن في �لتطبيق �لعملي 
�لم�سرية  �لمر�أة  لدى  �أن  حين  في  �ل��قع،  �أر�ص  على  �سدى  لها  نجد  ل  �لمنا�سرة،  لهذه 
بع�ص �لم�ساكل على م�ست�ى �لأحز�ب �لإ�سالمية. �أما �إذ� ما نظرنا �إلى حزب �لن�ر �ل�سلفي، 
فاإن هذ� �لحزب في حقيقة �لأمر لديه م�ساكل حقيقية في تقلد �لمر�أة �لم�سرية للمنا�سب 
�ل�سيا�سية وخا�سة من�سب رئي�ص �لجمه�رية، وكذلك �لأمر بالن�سبة لتقلد �لمنا�سب �لقيادية 

د�خل �لحزب. 

كذلك  و�إنما  فح�سب،  �لم�سرية  بالمر�أة  يتعلق  فيما  م�سكلة  �لن�ر  حزب  لدى  ولي�ص 
بالن�سبة لالأقباط، في حين �أن حزب �لحرية و�لعد�لة )جماعة �لإخ��ن �لم�سلمين( ينفي هذ�، 
ويق�ل �إنه ل غ�سا�سة في و�س�ل �لمر�أة �إلى �أعلى �لمنا�سب �لحك�مية. وهناك حزب �ل��سط 
مجم�عة  من  ينطلق  فه�  للجمه�رية،  �لمر�أة  رئا�سة  في  م�سكلة  لدية  لي�ص  �لذي  �لإ�سالمي 
من �لجتهاد�ت �لفقهية �لتي تفرق بين رئا�سة �لدولة وم�ساألة �ل�لية �لتي هي �ل�سبب ب�سكل 

�أ�سا�سي في ذلك.

�لن�سائية �لم�سرية وما فعلته بعد �لأحد�ث �لأخيرة، �سخ�سيًا  بالن�سبة لدور �لحركة 
�لكثير�ت  �أرى  كنت  بينما  لذلك،  حاجة  �أرى  ول  �لمر�أة  حق�ق  بم�ساألة  كثيرً�  �أهتم  ل  كنت 
يبدين �هتمامًا بهذ� �لم��س�ع. وبعد ما حدث م�ؤخرً� في م�سر، وعزل محمد مر�سي وجماعة 
ما  وبعد  ي�ني�2013،   30 ث�رة  في  وحكم م�سر،  �لجمه�رية  رئا�سة  �لم�سلمين عن  �لإخ��ن 
تعر�ست �لفتيات لل�سجن و�ل�سحل و�لتحر�ص، في ظل �سك�ت تام من منظمات حق�ق �لإن�سان 
وخا�سة منظمات حق�ق �لمر�أة �لتي لم ن�سمع لهن �س�تًا، �أ�سبحت هناك �سرورة لالهتمام 
بحق�ق �لمر�أة. و�أت�جه لقادة هذه �لمنظمات و�أق�ل لها �أين �أنتن من كل ذلك؟ ل �أ�سكت �هلل 

لكن ح�سًا. ويمكننا غدً� ��ستكمال تناول �لمع�قات �أمام تط�ر دور �لمر�أة في م�سر.
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الفنفيخدمةالق�سيةالوطنيةلل�سعبالفل�سطيني

تمام الأكحل)10(، فل�سطين

�ل�سيا�سية.  �لأحز�ب  من  كلكن  د�م  ما  �لت�سكيلي«،  �لفن  »حزب  عن  �أتحدث  �أن  �أريد 
�أريد �أنا �لأخرى �أن �أ�سكل حزبًا للفن �لت�سكيلي. يمكننا �أن نتحدث عن دور �لفن �لت�سكيلي في 

�لحياة �ل�سيا�سية، �أو دور �لحياة �ل�سيا�سية في �لفن �لت�سكيلي.

عندما تعرفت �إلى �لفنان �إ�سماعيل �سم�ط، في بد�ية حياتنا وقمنا بافتتاح �أول معر�ص 
ولما  زلنا طالبًا حينها.  ما  وكنا  �لنا�سر،  عبد  �لر�حل جمال  �لرئي�ص  �فتتحه  لنا،  ت�سكيلي 
��سمه فل�سطين،  �لزو�ج مني، قال لي لماذ� ل نك�ن جناحين لطائر  �إ�سماعيل بفكرة  تقدم 
نحلق فيه بكل �أرجاء �لعالم، ونتحدث ونحكي للعالم عن ق�سيتنا �لفل�سطينية، على �أن نر�سم 
كل مر�حل �لماأ�ساة �لفل�سطينية و�لم�ساكل �لتي تتعر�ص لها �لق�سية �لفل�سطينية، و�أن ن�ؤرخ 

لهذه �لمعاناة، بمعنى �أن ن�ؤرخ لالأحد�ث �لفل�سطينية؟!

حتى �للحظة، نظمنا مائة وع�سرة معار�ص في كل �أنحاء �لعالم. من بينها، ُدعينا �إلى 
ولم  ر�سمية،  قاعات  في  تتم  كانت عرو�سنا  �لباقي  ثم  ومن  عالميًا،  متحفًا  وع�سرين  ت�سعة 
نعر�ص في ي�م من �لأيام في »جاليري« �أو كما ه� معروف في �سالت عر�ص �سعبية، و�إنما 
كانت عرو�سنا تتم في قاعات ر�سمية. من هنا فقد وعدنا �أنف�سنا، �أنا و�إ�سماعيل، �أن نخدم 
�لق�سية �لفل�سطينية على �أكمل وجه. بالن�سبة لزوجي �إ�سماعيل كانت �لمر�أة مهمة جدً� في 
ل�حاته لأنها بالن�سبة �إليه هي �لأم، هي �لتي تعطي بدون مّنة، هي �لم�سحية، هي �لتي تربي، 
هي �لتي تر�سع، هي �لأر�ص. عندما يق�ل�ن �إنه رجع �إلى لغته �لأم، �أي رجع �إلى �أر�سه �لأم، 
حقًا  هي  وكانت  جميلة،  معاٍن  لها  ل�حاته  في  �لن�ساء  وكانت  �لمر�أة،  بذلك  �لمق�س�د  كان 
كذلك في ل�حات �إ�سماعيل �سم�ط، حتى �أن �إ�سر�ئيل قد �أخذت عليه م�قفًا، ه� �أن �إ�سماعيل 
ير�سم ن�ساءه حل��ت جدً� وجميالت جدً�، وير�سم �سبابه �أق�ياء وجدعان، كان هذ� �عتر��ص 

�إ�سر�ئيل على فن �إ�سماعيل �سم�ط. 

)10( فنانة ت�سكيلية فل�سطينية معروفة، ونا�سطة �سيا�سية.
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نحن نق�ل، �إ�سماعيل وتمام �لأكحل، في عملنا �لفني هذ�، نحن لنا �أعمال فنية تحكي 
في  معرو�ص  ومعظمها  �للحظة،  لغاية  �لفل�سطينية  �لأحد�ث  قبل  من  �لفل�سطينية،  ق�سيتنا 
�لمتاحف �لعالمية في �لخارج، ومن �أهم �لمتاحف �لتي �أخذت �لعديد من ل�حاتنا لعر�سها، 
��ستفتاء   ،2004 �لعام  �لمتحف  وعمل  ذلك.  في  م�ستمرون  ونحن   ،El Bergamo متحف 
عالميًا في خم�سة و�ستين دولة في �لعالم، ح�ل من هم �أ�سهر �أول ع�سرة فنانين في �لعالم، 
وبع�سرة �أعمال فنية. كان �إ�سماعيل �أحد ه�ؤلء �لع�سرة �لأ�سهر في �لعالم. وعندما ظهر على 
�لم�سرح، ليبارك�ن له ويهنئ�نه على هذ� �لف�ز، �ساأل عن �لت�سعة �لآخرين، ففازت �أختكم تمام 
�لأكحل من بين �لع�سرة، بمعنى �أن هناك فنانين �ثنين عرب فل�سطينيين، ما ر�أيكم؟ نحن 

�أف�سل �ثنين، ومن �أف�سل ع�سرة فنانين في �لعالم �أجمع. 

لقد كنت منزعجة حتى فترة قريبة من �أن �لفنانين �لت�سكيليين يتط�رون، وير�سم�ن 
و�أن هناك  و�أنهم معا�سرون،  �أنهم �سباب،  �ل�سباب، بذريعة  �أ�سياء يعتبرونها مذهلة خا�سة 
حد�ثة وما �سابه، كنا نحن نت�ساءل في �لم�ؤتمر�ت �لعربية �لخا�سة بالفن و�لفنانين: من نحن 
في  �لأكحل(  تمام  )�أنا  ونجحت  جربت  فقد  �لعالمية؟  �لت�سكيلية  �لفنية  للحركات  بالن�سبة 
�إيجاد مدر�سة عربية، ويبقى �لم��س�ع �إقليميًا. نحن جميعًا نتحدث �للغة �لعربية �لف�سحى، 
ولكن ل� جل�سنا �إقليميًا وكل مجم�عة تتحدث بلهجتها �لمحلية فمن �ل�سعب �أن نفهم بع�سنا 
ومع  نعمل.  �أن  علينا  يت�جب  �أنه  ه�  �سخ�سيًا،  فيه  فكرت  �لذي  هذ�  لذلك  كثيرً�،  �لبع�ص 
در��ستي �لفكرية كانت هناك م�ساألة؛ حينها كنت في ت�ن�ص بدع�ة من �ليك�س� Alicso وكانت 
حينها قد وقعت �أحد�ث �سبر� و�ساتيال، و�لجميع �ساهد على �لمجزرة �لتي وقعت ور�أيناها 
باأم �أعيننا، وقد تاأثرت بها كثيرً�. لم �أَر في �أي دولة عربية تخرج مظاهرة و�حدة �سد هذ� 
�لذي ح�سل، لقد ُقتل 3500 �إن�سان في ليلة و�حدة، ُذبح�� مثل �لخر�ف، لم يكن هناك �أي 
ردة فعل في �أي دولة عربية، ل من �لأنظمة ول من �ل�سع�ب. �لمهم قر�أت فجاأة ح�ل �لح�سان 
�لعربي �لأ�سيل، فاأخذته بالن�سبة لي كرمز. عندما ي�لد ح�سان عربي �أ�سيل يتر�وح ثمنه ما 
بين خم�سة ماليين وع�سرة ماليين دولر، ح�سب �ل�ساللة �لتي ولد منها، ورغم هذ� كله، يتم 
�ختباره، ي�سع�ن له �لماء وه� �سغير، يعط�س�ن �لطفل كثيرً�، وي�سع�ن �أمامه �لماء و�لطفل 
يفتح يديه ويمدها لتناول �لماء ولكنه ل ي�سل �إلى �لماء، فيم�ت �لطفل من �لعط�ص ول يركع. 

من هنا جاء �ل�سعر �لقائل: نم�ت و�قفين ولن نركع!! 
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�لم��سحات  �أخذته كرمز لي في ل�حاتي، ومن  �لأ�سيل،  �لعربي  �تبعت �لح�سان  فاأنا 
�لتي تبد�أ »بيا  �لعر�قية  و�إلى �لمقامات  �إلى �لقدود �لحلبية  �لماأل�ف �لعربي  �إلى  �لأندل�سية 
�أن هناك تجريدً� عربيًا، وهناك،  �لأوروبيين  �أعرف  �أن  فاأريد  يا عين« كلمة تجريدية،  ليل 
�أي�سًا، �أ�سالة عربية، عندما عر�ست ل�حاتي هذه عن مجزرة �سبر� و�ساتيال، و�لتي تمثلت 
على  �لل�حات  وو�سعت  ج��ئز  عدة  على  �أ�سا�سها  على  ح�سلت  �لأ�سيل،  �لعربي  بالح�سان 
�إيطاليا حتى نرى هذه  �إلى  Al Enscrouni وقال�� لي تعالي  �لإنترنت، فات�سل بي متحف 
�إيطاليا وكان لي »ن�ساط كثير  �إلى  بالفعل  �إلينا عنها، فذهبت  �لمدر�سة �لمبتكرة، وتحدثي 
�لمبتكرة،  �لمدر�سة  هذه  عن  فتحدثت  وحديثة.  مبتكرة  عربية  مدر�سة  �أنها  بمعنى  حل�« 
وق�بلت في �إيطاليا و�لعالم ب�سكل جيد، وفيما بعد �ختارو� ل�حة من هذه �لل�حات للمتحف، 
وتم عر�سها فيه. وبالطبع، �إ�سماعيل كما هي عادته، عندما �ساأل�ه عن ثمن هذه �لل�حة، قال 
لهم: »هذه هدية من �ل�سعب �لفل�سطيني لمتحفكم«. ولغاية �لآن نحن �سائرون في م�سروعنا، 

و�إن�ساء �هلل نحقق نجاحات �أكبر و�أو�سع على �لم�ست�ى �لعالمي. 
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المراأةفيالد�ساتيرالجزائرية

د. عائ�سة �سرير)11(، �لجز�ئر

منذ �سنة ون�سف تقريبًا، �حتفلت �لجز�ئر بالذكرى �لخم�سين لال�ستقالل، �لجز�ئــر 
�لجز�ئرية  للمر�أة  �لفعال  �لدور  �لتاريخ  و�سجل  و�لن�ساء،  �لرجال  �أجلهــــا  من  �سحى  �لتي 
�لتـحريــــــر  ث�رة  وخالل  ن�س�مـــــر(،  فاطمــــة  )لل  �ل�سعبيــــة  �لمقاومة  مر�حل  مختلف  في 
�لمباركة �لتي لــــم تنتظــر فيها �لمر�أة �لتعييـــن �أو �لمحا�س�سة لت�سارك فـــــي �لث�رة وتقدم 

م�ساهمتها �لخالدة.

مختلفة  قطاعات  عبــر  �لجز�ئرية  �لدولة  بناء  في  �لمر�أة  �ساركت  �ل�ستقالل،  بعد 
كالتعليم، و�ل�سحة، و�لإد�رة و�لق�ساء وغيرها، �إل �أن م�ساهمتهــــا علــــى �لم�ستــــ�ى �ل�سيا�سي 
وت��جدها في �لمجال�ص �لمنتخبة ظلت �سعيفة طيلة �ل�سنين �لما�سية رغـــم ما ن�ســت عليه 

�لد�ساتير �لمتعاقبة منذ د�ست�ر 1963.

وتن�ص �لمادة 12 من د�ست�ر 1963، على �لم�ساو�ة بين كل �لم��طنين من �لجن�سين 
كّرر مبد�أ  لأنه  �سكلية،  �أقل  1976خط�ة  و�عتمد د�ست�ر  و�ل��جبات.  بالحق�ق  يتعلــــق  فيمـــا 
�لم�ساو�ة بين �لم��طنين في �لحق�ق و�ل��جبات )�لفقرة 39/2( بمنع �أي تمييز مبني على 
وتن�ص   .)40 )�لمادة  �لقانـ�ن  �أمام  �لجميـــع  م�ســــاو�ة  ربط  و   ،)39/3 )�لفقرة  �لجن�ص 
�لمادة )42( على �سمان �لد�ست�ر للحق�ق �ل�سيا�سيــــة و �لقت�ساديــة و �لجتماعيــة للمر�أة.

لم يتح نظام �لحزب �ل��حد �لذي حكم �لجز�ئر لمدة ثالثة عقــ�د مـن �لزمن، �لفر�سة 
للمر�أة �لجز�ئرية للم�ساركة في �إد�رة �س�ؤون �لبالد �إل ب�سفة �سكلية من خالل �إبر�ز بعـــــ�ص 

�لرمــــ�ز �لن�سائيـــة �لمعروفة �أو من خالل �لتحاد �لعام للن�ساء �لجز�ئريات.

)11( ع�س�ة جمل�ص �ل�س�رى �ل�طني، ع�س�ة �أمانة �ملر�أة و�لأ�سرة، حركة جمتمع �ل�سلم.
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لقد حدد د�ست�ر 23 فبر�ير 1989: تكريـــــ�ص �لمادة )29( لمبادئ �لم�ســـاو�ة وعــــــدم 
�لتمييـز بين �لرجل و�لمر�أة )كل �لم��طنين �س���سية �أمام �لقان�ن(، و�أحكام �لمادة )29( 
61/1( �لتي تن�ص على �لت�ساوي في تقلد �لمهام   ،53/4 تدعمها �لم��د و�لفقر�ت: )51، 

و�لمنا�سب، و�لت�ساوي في �ل�ظائف في �لدولة.

بمطالبات  ن�سائية  تيار�ت  ظهرت  �لجز�ئر،  تاريخ  من  �لح�سا�سة  �لفترة  هذه  خالل 
وت�سكلت  �لمر�أة،  �سد  و�لتمييز  �لأ�سرة  قان�ن  �إلغاء  ق�سايا  على  �لأ�ســا�ص  في  تتركز  غربية 

خريطة جديدة في �لن�ساط �ل�سيا�سي للمر�أة �لجز�ئرية.

وجاءت تعديالت �لد�ستــ�ر 1996، و�لتي تهدف �إلــــى �سـمان �لم�ساو�ة لكــل �لم��طنيــن 
دون  وتح�ل  �لإن�سان،  تفتح  تعيق  �لتي  �لح��جز  باإز�لة  و�ل��جبات  �لحق�ق  في  و�لم��طنات 
�لم�ساركـة �لفعليــة للجميع في �لحياة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لثقافية. وهذه �لمادة ت�سع 

علـــى عاتق م�ؤ�س�سات �لدولة م�س�ؤولية تج�سيد هذ� �لحق ميد�نيًا. 

�إبد�ء  للمر�أة دون  �ل�سيا�سية  بالحق�ق  �لمتعلقة  �لدولية  بالآليات  �لجز�ئر  �لتحقت  ثم 
�أي تحفظ، �ل�سيء �لذي يلزمهـا باتخــــاذ كل �لتد�بير �لالزمة من �أجل �لق�ساء على �أي ن�ع 
 )132( �لمادة  باأحكام  عماًل  وهـذ�  �ل�سيا�سي،  �لميد�ن  في  �لمر�أة  تجاه  �لتمييز  �أن��ع  من 
من �لد�ست�ر �لتي تن�ص �سر�حة على �أن �لمعاهد�ت �لتي ي�سـادق عليهــا رئيـــ�ص �لجمه�رية 

ح�سب �ل�سروط �لمن�س��ص عليها في �لد�ست�ر ت�سم� �إلى �لقان�ن.

�أغلـب  �أن  ونالحظ  لل�سكـان.  �لإجمالــــي  �لعدد  من   %  51 �لجز�ئر  في  �لن�ساء  تمثل 
�ل�طني  �لدي��ن  ح�سب  �إنه  �إذ  �لعلمية،  و�لم�ؤ�س�سات  �لجامعات  فــي  م�جــ�د�ت  �لن�ساء 
لإح�ساء�ت 2003 ت�سل ن�سبة �لطالبات في �لم�ؤ�س�سات �لتعليمية �لعليا �إلى 57 % من عدد 
�لطلبة، وهذ� م�ؤ�سر جد هام، �إذ �إن ن�سبــــة �لأميــة �نخف�ست ب�سكل كبير في �ل��سط �لن�سائي، 
وتمكنت �لمر�أة �لجز�ئرية بف�سل كفاءتها من فر�ص نف�سها في عالـم �ل�سغــل، بل تطغى ب�سفة 
وتكت�سح  و�لق�ســاء،  و�ل�سحـــة  و�لثانــ�ي  �لبتد�ئي  كالتعليم  �لقطاعات  بع�ص  في  ملح�ظة 
ب�سكل كبير قطاعات �لإد�رة و�لقت�ساد. �إن هذ� �لتط�ر �لملح�ظ يعتبر دليــاًل قاطـــعًا على 

مكانة �لمر�أة �لم�ستقبلية.

�أن  ذلك  �لمــر�أة،  حياة  في  �أ�سا�سية  تح�ل  نقطة  تعّد  �لماأج�ر،  و�لعمل  �ل�ظيفة  �إن 
كثيــــرً� مـــن �لدر��سات و�لبح�ث بّينت مدى تاأثير �لعامل �لقت�سادي على م�ساركة �لمر�أة في 
�لحياة �ل�سيا�سية، حيث �أنها بممار�ستها للن�ساط �لمهني و�إح�سا�سها بال�ستقالل �لقت�سادي، 
في  �لن�سائية  �ل�ج�ه  بع�ص  برزت  ولقد  �ل�سيا�سـي.  �لن�ساط  نح�  بجاذبية  ت�سعر  �أ�سبحت 
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�ل�ساحة �ل�سيا�سية �إلى حد تر�سحهن �إلى �أعلى من�سب في �لدولــة، وهـ� رئا�سة �لجمه�رية، 
لكن يبقى تمثيل �لمر�أة في �لهيئات �ل�سيا�سية رمزيًا �إلى حد �أن يك�ن ديك�رً� ليـــ�ص �إل.

ونالحظ �أي�سًا ما يلي: 

بــــما   2012-2007 �لأع��م  خالل  �ل�طني  �ل�سعبي  �لمجل�ص  في  �لن�ساء  ن�سبة  تقدر 
ي�ساوي 7.7 %، �أي 30 �مر�أة مــن �أ�ســل 389 نائبًا، و3.5 % في مجل�ص �لأمة �أي خم�ص ن�ساء 
معينات �سمن 144 ع�س�ً� معينًا. )و�إذ� جمعنا عدد ن��ب �لغرفتين نح�سل على 533 مقعدً�، 
وعدد �لن�ساء 35 �أي ن�سبة 6.6 %، و هذه �أح�سن ن�سبة و�سلت �إليها �لمر�أة منذ �ل�ستقالل، 
و�إذ� جئنا للمجالــــ�ص �ل�سعبــية �لمحلية، فحـــدث ول حرج. وقد نف�سر هذه �لم�ساركة �ل�سعيفة 

بالأ�سباب �لتالية:
- نظرة �لمجتمع للمر�أة �لتي ما ز�لت تقليدية.

- �سعف وعي �لمر�أة بمكانتها �لجتماعية.
- �سغ�ط �لحياة �لي�مية و�لأعباء �لمختلفة.

- نق�ص �لتك�ين �ل�سيا�سي.
- عزوف �لمر�أة نف�سها عن �لدخ�ل في �لمعترك �ل�سيا�سي.

- دور و�سائل �لإعالم في كل هذ�.
- �سعف �لآليات �لمكلفة بالنه��ص بالمر�أة.

�ل��قـــــع  �أن  �لجز�ئر،  في  للمر�أة  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  ل��قع  �لمتفح�ص  ويكت�سف 
للجز�ئر  �لدولية  و�للتز�مات  �ل�ستقالل،  منذ  �لمفع�ل  �ل�سارية  �لن�س��ص  تمامـًا  يخالــــف 
�لر�مية كلها �إلى �لق�ســــــاء على �لتمييز بين �لجن�سين في �لمجال �ل�ســـــــيا�سي. ولعـــل ذلك 
بها  �لتي جاء   )2012 )ن�فمبر  �لإ�سالحات  بمبــــادرة  للقيــام  �ل�سيا�سية  بال�سلطة  يدفع  ما 
و�لتي كر�ست  �لعربية،  �لدول  كثير من  �لعربي في  �لربيع  �أثر تحركات  �لرئي�ص على  �ل�سيد 
�لمجالـ�ص  فــــي  تمثيلها  بت��سيع  للمــر�أة  �ل�سيا�سية  �لحق�ق  تعزيز  مكرر(   31( �لمادة  في 
�لمنتخبـــة: »تعمل �لدولة على ترقية �لحق�ق �ل�سيا�سية للمر�أة بت��سيــع حظ�ظ تمثيلهـــا في 
�لمجال�ص �لمنتخبة«، و�لتي كان من نتائجها: �لعدد �لكلي للن�ساء �لمنتخبــات في �لمجالــ�ص 
بن�سبة   296 )�لتكتل(  �ل�سلم  مجتمع  حركة  منتخبات  وعـــدد   ،4234 و�ل�لئيــة  �لبلديـــة 
21.1 % بعد حزب �لعمال ثم �لتجمع �ل�طني �لديمقر�طي ثم بقية �لأحز�ب من �أ�سل كلي 

للمنتخبين �لمحليين وعددهم 24513 ع�س�ً�.
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الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة في حركة مجتمع ال�سلم: 
جاء في �لقان�ن �لأ�سا�سي لحركة مجتمع �ل�سلم في باب �لث��بت و�لمبادئ »ترقية �لحق�ق 
�ل�سيا�سية للمر�أة بما يخدم ث��بت �لأمة ومبادئها«، وهذ� منذ 1991، وعلى هذ� �لأ�سا�ص كانت 
م�ساركة �لمر�أة د�خل �لحركة مهمة وجديرة بالتثمين على م�ست�ى �لهياكل �ل�س�رية و�لتنفيذية، 
وحّددت �أن من �أهد�فها �أن تك�ن ن�سبة تمثيل �لمر�أة د�خل �لهياكل 20 %. ولعل و�سع �لل��ئح 
�لمنظمة لت�سكيل �لهيئات �ل�س�رية ي�ساهم ب�سكل ملح�ظ في تحقيق جزء من هذه �لن�سبة: 40 

�مر�أة في مجل�ص �ل�س�رى �ل�طني منتخبة، وكذ� فتح �لهيئات �لتنفيذية �أمام �لمر�أة.

�إن �لن�ص �لقان�ني في �لمادة )31 مكرر( من �لد�ست�ر �لجز�ئري �لحالي ل يمكن في 
ر�أينا �أن يتح�ل �إلى حقيقة �إذ� لم ير�فقها ما يلي:

�أو �لك�تا �لذي ه�  �آليات �نتخابية. وهذ� يطرح نظام �لح�س�ص  �أو  �إجر�ء�ت قان�نية 
في �لحقيقة �آلية غير ديمقر�طية، ولكنها و�سيلة ت�سمن و�س�ل �لمر�أة، ويمكن تطبيقها ب�سكل 
متدرج بمر�عاة �لظروف �لجتماعية �لتي تتحرك فيها �لمر�أة، و�عتماد هذه �ل��سيلة بمرحلة 

�نتقالية ثم ترقيتها، �إ�سافة �إلى �لترتيب في �لق��ئم، و�عتماد �لقائمة �ل�طنية.

- مطابقة هياكل الأحزاب في ت�سكيلتها لن�س المادة الد�ستورية  2

في  كت��جدها  �لمنتخبة  �لمجال�ص  جانب  �إلى  عام  ب�سكل  �لحق�ق  ترقية  �سرورة 
�لم�ؤ�س�سات �لمختلفة و�عتمادها مبد�أ تكاف�ؤ �لفر�ص بين �لجميع. 

�لدور �لذي يجب �أن تلعبه و�سائل �لإعالم في �إبر�ز �ل�س�رة �لحقيقية للمر�أة و دورها 
في �لمجتمع وفتح و�سائل »�ل�سمعي �لب�سري« د�خل �لمجتمع، فالر�أي بالر�أي و�لحجة بالحجة.
�إز�ء  �ل�سيا�سية  بم�س�ؤولياتها  �ل�فاء  على  �لمر�أة  تعين  �لتي  �لأ�سباب  تهيئة  �سرورة 

مجتمعها بجانب م�س�ؤولياتها تجاه �أ�سرتها. 
ن�سر �ل�عي �ل�سيا�سي بين �لن�ساء وت�سجيع �لمر�أة على تقديم �إ�سهاماتها في �لن�ساط 

�ل�سيا�سي ودع�ة �لرجال ليك�ن�� ع�نا لها. 
و�لنقابات  �لجمعيات  خالل  من  دورها  لتمار�ص  للمر�أة  �لحريات  من  �لمزيد  منح 

و�لحز�ب �ل�سيا�سية.
�إيجاد �سمانات حقيقية لنتخابات ديمقر�طية نزيهة وحرة ت�سمن �ل��س�ل �إلى هيئات 

منتخبة فعلية. 
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ماجدة الم�سري)12(، فل�سطين

�ساأتحدث عن �أهد�ف �لم�ؤتمر، ولربما تك�ن هناك �سيغة �أو مقترحات ل�سيغ لربطها 
لأتقدم  فر�سة  وهذه  �لعربية.  �لمنطقة  في  بالمر�أة  �لخا�سة  �لت�سريعات  بم��س�ع  م�ستقباًل 
�لم�ؤتمر  تنظيم هذ�  �ل�سيا�سية على  للدر��سات  �لقد�ص  للقائمين في مركز  �لعالي  بالتقدير 

�لهام �لأ�ستاذ عريب وزمالئه. 
وتقديرً� للهدف من ور�ء عقد هذ� �لم�ؤتمر �لن�س�ي �لهام، �أل وه� فتح ح��ر �أو ع�سف 
فكري ما بين �لأطر�ف �لمختلفة �لم�ساركة بما تمثله من طيف �سيا�سي و�أيدي�ل�جي يعك�ص في 
حقيقة �لأمر تعددية و��سعة �س��ء في �لقطاع �لن�سائي �أو في غيره من �لقطاعات �لمجتمعية، 
لأن هذ� �لح�س�ر يتمثل فيه برلماني�ن و�أحز�ب وغيره من فعاليات مختلفة، وه� ع�سف فكري 
ح�ل م��س�ع في غاية �لأهمية و�لح�سا�سية يتعلق بالمر�أة و�لربيع �لعربي، فالمر�أة ت�سدرت، 
بطبيعته  �ل�سيا�سي،  �لنظام  على  و�أّثرت  �لعربي،  �لربيع  تد�عيات  �أو  م�سهد  �لتعبير  �سح  �إن 

وفكره �لقائم خالل هذه �لمرحلة. 
و�نق�ست  �سلبية،  كانت  �لتي  تلك  خا�سة  �لتد�عيات،  عن  حديث  �إلى  ��ستمعنا  لقد 
لم  �أننا  �إيجابية. غير  �لتي كانت  �لتد�عيات  �أو  �لخلف،  �إلى  بها  تع�د  �لمكت�سبات حتى  على 
�ل�سع�دية،  �لمر�أة  و�قع  عن  �لمعل�مات  بع�ص  ذكرت  �لتي  �ل�سع�دية  من  �لأخت  من  ن�سمع 
و�أ�سارت �إلى بع�ص �لإنجاز�ت للحركة �لن�سائية في هذ� �لبلد، و�إلى مناخات لح��ر�ت و��سعة 
�أ�سبحت مفت�حة وكانت في �أوقات �سابقة، بمثابة محرمات، وذلك للح�س�ل على �لمزيد من 

�لمكت�سبات، طبعًا بالتحالف مع م�ؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني. 
وفيما يخ�ص �لربيع �لعربي، �أحبذ �لتاأكيد على �أنه ربيع، نعم لأنه بالفعل ربيع �ل�سع�ب، 
بع�ص  تحدث  كما  وهذ�،  لحقة،  تح�لت  من  ح�سل  عما  �لنظر  بغ�ص  ذلك  في  ن�سك  فال 
�لزمالء و�لزميالت، مخا�ص �سعب و�سعب جدً�، وم�سار ط�يل، ل نعرف متى �سينتهي، ولكن 
في �لنهاية من �لم�ؤكد �أن مردوده �لإيجابي �سينعك�ص على �ل�سع�ب ومبادئ حق�ق �لإن�سان. 
و�أنا �أرى �أن �لع�سف �لفكري في هذ� �لم�ؤتمر وغيره من �لم�ؤتمر�ت، وتحدث �لأ�ستاذ عريب 

)12( ع�س�ة �ملكتب �ل�سيا�سي، �جلبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�سطني، وزيرة �سابقة لل�س�ؤون �لجتماعية.
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عن م�ؤتمر�ت �سبقته في غاية �لأهمية، �سيك�سف لنا �إلى �أي مدى يمكننا �لتح�ل نح� ح��ر 
جدي م�س�ؤول ولي�ص مجرد ع�سف فكري ينتهي ومن ثم نحمل حالنا ونذهب. ل، هذه �لفعالية 

�لن�سائية تدل على وج�د م�ؤ�سر�ت �إيجابية باأن هذ� ممكن. 
�سحيح �أنه يمكن �أن نك�ن �أمام خيار�ت �أحادية في منطقتنا �لعربية ومجتمعنا �لعربي، 
وبالطبع  وم�س�ؤول،  جدي  لح��ر  فعليًا  مجاًل  هناك  �أن  �أرى  لكنني  حقيقة،  مدمرة  خيار�ت 
ندرك  لكننا  �لآن،  كن�ساء  نتناق�ص  نحن  �لمجتمع.  م��س�ع  عن  معزول  غير  �لمر�أة  م��س�ع 
و�لديمقر�طية،  �لم�ساو�ة  �أ�سا�سها  و�أخيرً�،  �أوًل  مجتمعية  ق�سية  �لمر�أة  ق�سية  �أن  جميعًا 

و�لم��طنة �لمت�ساوية في �لحق�ق و�لتي من �لمفتر�ص �أن تنعك�ص في �لت�سريعات. 
هنا يمكن �أن �أدخل للق�سية �لتي لها عالقة بالت�سريعات، و�سمعنا بع�سًا منها ويمكن �أن 
نتناول �لبع�ص �لآخر منها غدً�، و�لتي ن�سمع فيها بم��س�ع »حل� �لعن��ن« جدً� �أمامنا كن�ساء 
عربيات، وما ن�سمعه عن د�سترة حق�ق �لمر�أة. فاإلى �أي مدى �لح��ر ممكن بيننا؟ و�تفق مع 
�أو م�ؤ�س�ساتنا، ونمار�ص في م��قعنا  �أحز�بنا  �أفكار وم��قف  باأننا نحمل جميعًا  من تحدثن، 
�سيا�سي  بناء نظام  �أجل  وننا�سل من  �لإن�سان،  �لديمقر�طية وحق�ق  �أجل تطبيق  �لعمل من 
ديمقر�طي وبرلماني وكٌل ح�سب روؤيته في منطقته �لتي يعي�ص فيها، ولكن باإمكاننا �أن ن�سهم 
في فتح ح��ر جدي في م��س�ع �لت�سريعات، م�ستفيدين من تجارب عدة بالن�سبة لنا كن�ساء. 

و�لحريات  �لم�ساو�ة  ق�سايا  يخ�ص  فيما  كن�ساء،  ُحمر،  خط�ط  لدينا  مدى  �أي  فاإلى 
وحق�ق �لن�ساء عندما نتحدث عن حق �ل�سحة، وحق �لتعليم، وحق �لعمل، وحق �لم�ساركة 
في �سنع �لقر�ر..�إلخ؟ و�إلى �أي مدى يمكن �أن تك�ن هناك مناطق، �سماها �لأ�ستاذ عريب في 
بطاقة �لدع�ة مناطق رمادية، يمكن �أن ناأخذ ونعطي فيها، ونتناق�ص ح�لها؟ �أو هل يمكن �أن 

ن�ؤجلها، وهل هي قابلة للمد�ورة؟ 
لأنه  �لعربية،  مجتمعاتنا  �أو  للمجتمع،  فهمنا  بمدى  عالقة  لها  �لق�سايا  هذه  عمليًا 
فقط  تحليلنا  ولي�ص  �لمجتمع،  وفهم  �لمجتمع  تحليل  من  ننطلق  �أن  علينا  يت�جب  بالأ�سا�ص 
�أي  في  يغفل  �أن  يجب  ل  �لذي  و�لريادي  �لقيادي  ودورها  �لنخب  �أهمية  مع  ن�سائية،  كنخب 
لحظة ول نرمي �ل�سهم عليه، ل، هذه �لنخب لها دور م�س�ؤول وو�ٍع. ثم �إلى �أي مدى يمكننا 
�أن نفح�ص �لق�سايا �ل�س�د�ء �أو �لمناطق �ل�س�د�ء �لتي ل يمكن �أن نقبل بها �أو نمررها، مهما 

كان �لثمن و�ل�سبب. 
بيننا  ما  م�س�ؤول  لح��ر جدي  �أدع�  ما  بقدر  تنازلت،  �أو  لت�س�يات  �أدع�  ل  هنا  �أنا   
كحركة ن�سائية عربية من مختلف �لأطياف �ل�سيا�سية، و�سنرى �إلى مدى يمكن نحقق ت��فقًا 
�أن هناك �نجاز�ت عظيمة، وهناك ت�سريعات  �آخذين بعين �لعتبار  بين �لأطياف جميعها، 
�أن ت�سكل مرجعًا ومن�سة ق�ية لالنطالق  ومكت�سبات حققتها �لمر�أة على مد�ر عق�د يمكن 

منها، نبني عليها، وننطلق فيها �إلى �لأمام. 
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تجربةالمراأةالعراقيةمابعدالعام2003

هناء عمانويل)13(، �لعر�ق

�لعام  بعد  �لعر�قية  �لمر�أة  منها  عانت  �لتي  �لم�سكالت  لبع�ص  �أن�ه  �أن  باإيجاز  �أريد 
2003، �أي بعد تغيير �لنظام �ل�سيا�سي �لعر�قي �ل�سابق.

لأن  �لعربية،  �لدول  بقية  �لتجارب في  كثيرً� عن  �لعر�ق، تختلف في حقيقتها  تجربة 
فيها  كانت  �لتي  �لأخرى  �لعربية  �لدول  بعك�ص  عالمية،  حملة  كانت  �لعر�ق،  على  �لحملة 
وهذه  مختلفة،  تجربة  �لعر�ق  بها  مر  �لتي  فالتجربة  �سعبية.  مجتمعية  د�خلية  مظاهر�ت 
وتط�ر،  ونم�  و�زدهار،  حياة  فيه  �لربيع  لأن  ربيعًا،  �أ�سميها  �أن  �أحبذ  ل  �لعر�قية  �لتجربة 
وتقدم، لكن ما يجري ه� عك�ص هذه �لمفرد�ت، وما حدث في �لعر�ق بعد �لعام 2003، وما 
نر�ه يحدث �لآن، ه� تر�جع �لقهقرى �إلى �لنظام �لقبلي و�لنظام �لع�سائري �لذي كان �سائدً� 
�أكثر بكل تاأكيد من �لرجال، فه� لي�ص  قبل عدة قرون، ونحن كن�ساء عر�قيات عانينا منه، 

ربيعًا بالن�سبة لنا.

ومن وجهة نظري، فالم�سكلة �لحقيقية �لتي ت��جه �لن�ساء �لعر�قيات هي وج�د فج�ة 
�ل��قع  بين  �لعر�قية، وما  و�لت�سريعات  �لد�ست�ر  �لم�ج�د في  �لقان�ني  �لن�ص  بين  كبيرة ما 
�لعرف على  فيه  يتقدم  �أننا في مجتمع  �لأر�ص، وخا�سة  لها على  و�لفعلي  �لعملي  و�لتطبيق 
�لقان�ن، وي�سيطر م�سروع �لقبيلة على م�سروع �لدولة، وبالتالي ي�سبح من غير �لمجدي �أن 
يت�سمن �لد�ست�ر م��د تكفل �لحريات للن�ساء، من دون وج�د م�ؤ�س�سات ت�سمن تطبيق هذه 

�لم��د �لخا�سة بحرية �لن�ساء.

�إذً� م�سكلة �لمر�أة لي�ست في �لقان�ن �لم�ج�د، و�إنما في تجاهل تطبيق و�سيادة �لقان�ن 
�لجماعات  نف�ذ  ق�ة  ب�سبب  �لمر�أة  لها  تعر�ست  �لتي  �لم�سكالت  بع�ص  وهناك  وتنحيته. 
�لدينية �لمتطرفة �لتي ظهرت بعد �لعام 2003، و�لتي ��ستهدفت �لمر�أة في خطابها �لديني 

)13( ع�س�ة �حلركة �ل�طنية �لدميقر�طية �لآ�س�رية �لعر�قية.
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�لمتطرف، في محاولة لل�سيطرة على �سل�ك �لمر�أة وعبر �إ�سد�ر تهديد�ت تحذر فيها �لن�ساء، 
حيث ت�سف هذه �لجماعات �سل�ك �لمر�أة �لتي تخرج بدون حجاب باأنه غير �إ�سالمي، وهذه 
في هجرة  وت�سّببت  �لإ�سالمية،  غير  �لديانات  ذوي  من  �لن�ساء  على  �أكثر  �أّثرت  �لتهديد�ت 
م��طنين من غير �لم�سلمين حفاظًا على حياتهم وعلى ن�سائهم، �إ�سافة �إلى هجرة �لكثير من 

�لكفاء�ت �لن�سائية �إلى �لخارج.

�لع��مل  �أهم  بين  فمن  �لعر�ق،  في  للن�ساء  �لتعليمي  بال��قع  تتعلق  �لأخرى،  �لم�سكلة 
�لتي تعيق عمل �لن�ساء في �لمجتمع �لعر�قي �أو �لم�ساركة �لكاملة في �لفر�ص �لتعليمية، ه� 
�ل��قع �لأمني، و�لتهديد�ت بالعنف �لمجتمعي، و�لتفجير�ت، و�لترهيب، وكل هذ� دفع بالكثير 
من �لأ�سر �لعر�قية �إلى �إجبار بناتها على ترك �لدر��سة خ�فًا على حياتهن، ف�ساًل عن عدم 
�هتمام هذه �لأ�سر بتعليم �لفتيات و�سغ�ط �لثقافة �لتقليدية �ل�سائدة في �لمجتمع �لعر�قي 
على  �لمر�أة  قدرة  دون  يح�ل  عائقًا  ذ�تها  بحد  ت�سكل  و�لتي  و�لذك�ر  �لإناث  بين  تميز  �لتي 
�لعر�ق،  في  �لحك�مي  �لر�سمي  �لترب�ي  �لنظام  ف�سل  �إلى  بالإ�سافة  هذ�  تعليمها،  م���سلة 
خا�سة،  ب�س�رة  �لن�ساء  على  �نعك�ص  و�لذي  �لقت�سادية،  و�لعق�بات  �لحروب  بفعل  وترديه 

وعلى �لأو�ساع في �لعر�ق ب�س�رة عامة. 
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و�سعالمراأةفيلبنان

را�سد فايد)14(، لبنان 

�أريد �أن �أو�سح بع�ص �لق�سايا في �لم��س�ع �للبناني، لأننا �سئلنا ك�فد لبناني عن و�سع 
�لمر�أة في لبنان، ولأن �لزميالت تحدثن باقت�ساب. بهذ� �ل�سدد �أق�ل �إن لبنان معروف باأنه 
�أولى �لدول �لتي خا�ست فيها �لمر�أة �لمعارك لنيل حق�قها وم�ساو�تها بالرجل. ونحن  من 
نتذكر جميعًا �أن هناك �أعالمًا من �لن�ساء �للبنانيات مثل: ليند� مطر، �إملي فار�ص �إبر�هيم، 
ح�سان �لد�ع�ق، وغيرهن كثير�ت، خ�سن معارك ون�سالت، وقمن باأدو�ر متقدمة جدً� �أدت 

�إلى �إعطاء �لمر�أة �للبنانية حق�قًا كثيرة. 

لكن ما ز�ل هناك حق �أ�سا�سي، تقام �لمعارك �لآن من �أجل �إقر�ره، ه� حق �إعطاء �لمر�أة 
�للبنانية جن�سيتها لطفلها من غير �للبناني. وهذ� م��س�ع �سائك ومعقد. وهناك �أمر �آخر لفت 
لالنتباه في لبنان؛ فقد تاأ�س�ست في �لعام 1996 �لهيئة �ل�طنية ل�س�ؤون �لمر�أة �للبنانية، وجرى 

تفعيل عمل هذه �لهيئة في منت�سف �لعام 2009، في عهد �لرئي�ص مي�سيل �سليمان. 

هناك م��س�ع �آخر، يهم �لمر�أة في لبنان، ه� م��س�ع �لعنف �لأ�سري، و�لآن تخ��ص 
منظمات �لمجتمع �لمدني و�لأهلي معارك لأجله، و�أ�سبح من حق �لمر�أة �أن تت�سل بال�سرطة 
وتطلب ح�س�ر �ل�سرطة لإلقاء �لقب�ص على زوجها في حال تعر�سها لعنف �أ�سري، وحتى ُكلفت 
بالحديث عن  �لن�ساء يحرجن  �أن بع�ص  �لمهمة، حيث  �لد�خلي بهذه  �لأمن  �سبايا في ق�ى 
تعر�سهن لالعتد�ء، من �أجل ذلك تذهب فتيات من �ل�سرطة لل�ق�ف على ر�أي ه�ؤلء �لن�س�ة. 

حال  هي  كما  و�لدولة،  �ل�سيا�سي  �لنظام  بناء  �إعادة  بمرحلة  نمر  ل  لبنان  في  لكننا 
�لدولة  �لنظام وبقيت  لذ� بقي  �نتفا�سة،  لبنان وما حدث فيه كان  �لعربي، لأن  �لربيع  دول 
�أن  �أجل  ومن  وحق�قها،  دورها  �لدولة  ت�سترد هذه  �أن  �أجل  من  �لنتفا�سة  وكانت  �للبنانية، 

يمار�ص �للبناني�ن حرياتهم، و�نتهت بخروج �لجي�ص �ل�س�ري في 26 ني�سان 2005. 

)14( ع�س� تيار �مل�ستقبل �للبناين.
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بالطبع لبنان يناف�ص على �أب�ة �لربيع �لعربي، لكن نحن لم ن�سهد �سيغة من �سيغ �لربيع 
�لعربي �لتي ت�سهدها هذه �لأيام ليبيا وم�سر وت�ن�ص و�ليمن. غير �أنه ل ي�جد تغيير جذري في 
لبنان، بل هناك تغير في �ل��سع �لذي كان يمثله �ل�ج�د �ل�س�ري في لبنان، لكن لبنان لي�ص 
دولة م�ستقرة في �لمرحلة �لر�هنة، بمعنى �أن �لكلمة لي�ست للدولة، وم�ؤ�س�سات �لدولة ل تعمل 
وفق �آلية بناء �لدولة، بل هي مخترقة من قبل جهات د�خلية متعددة ب�سكل �أو باآخر، وبتفاوت 
من  و�أكبر  �أق�ى  ع�سكرية  قدرة  يمتلك  ي�جد طرف  لأنه  مرتبكة،  �لدولة  هذه  كذلك  طبعًا. 
�لدولة، ويلعب دورً� �إقليميًا، ولبنان غير م�ؤهل له، وهذ� بالتالي ما يعطل دور �لدولة �للبنانية.

و�لعامل و�لفالح وكل  �لمر�أة و�لطفل  �لعامة لأح��ل  �لمتابعة  تتر�جع  �لحالة  في هذه 
�لنا�ص، لأن �لأول�ية ت�سبح لكيفية �لخروج من �لماأزق �ل�سيا�سي �لناجم عن وج�د ق�ى د�خلية 
�إلى جانب �رتد�د�ت �لث�رة  �للبنانية ذ�تها. فما ي�سهده لبنان  �أق�ى من �لدولة  ق�ية، وحتى 
�ل�س�رية، ولج�ء نح� ملي�ن ون�سف �لملي�ن لجئ �س�ري �إلى لبنان، يربط بنيته وم�سيره بما 
�سينتهي �إليه �ل�سر�ع �لإ�ستر�تيجي في �لمنطقة، �أو على �لأقل يجعل و�سعه �لر�هن مبهمًا، 
خ�س��سًا �أنه يعر�ص مقدر�ت م�ؤ�س�سات �لدولة ومد�خيلها و�سالحياتها و�أدو�رها للمخاطر. 

ل �سك �أن لبنان ياأتي في طليعة �لدول �لعربية �لتي نا�سلت ن�ساوؤها لتتب��أ دورً� �أ�سا�سيًا 
في �لعملية �ل�سيا�سية. وطرح م��س�ع �لك�تا �لن�سائية حاليًا في لبنان، لكن حياتنا �لبرلمانية 
�سبه معطلة �أو مت�قفة، وهذ� جزء من �لأزمة �ل�سيا�سية �لتي يعي�سها لبنان. ومنذ مدة �أوقف 
ي�سمح  ل  وحاليًا  �لمجل�ص،  رئي�ص  من  بقر�ر  �ل�سنة  ون�سف  �سنة  لمدة  �لن��ب  مجل�ص  عمل 
�لتناحر �ل�سيا�سي بعقد جل�سات له، لأن هناك �أطر�فًا ترف�ص ح�س�ر �لجل�سة ما د�م حزب 
�لمجل�ص  �أن  عن  عد�  كثيرة،  �سيا�سية  �أ�سباب  وهناك  �س�ريا،  في  �لحرب  في  مت�رطًا  �هلل 
�أي�سًا. وهنالك ف�سائح د�ست�رية، فاأنتم  �لنيابي �لحالي قد مدد لنف�سه �سنة ون�سف �ل�سنة 

ترون �لهيكل من �لخارج، فيبدو لكم �أن لبنان بلد م�ستقر، �أق�ل ... ل، �لبلد غير م�ستقر. 

بالن�سبة للك�تا �لن�سائية، ��سمح�� لي �أن �أ�سف �لك�تا باأنها �سبيهة بعملية جر�حية يلجاأ 
�إليها �لطبيب حين تعجز مناعة ج�سم �لإن�سان عن �إنقاذه من �لمر�ص. فالك�تا و�جب ل بد 
منه، لأن وعينا �لثقافي ل ي�سمح لنا بتقبل دور متقدم للمر�أة، ل �أتحدث عني ك�سخ�ص، و�إنما 
�أتحدث عن �لمجم�ع �لعام. و�أتذكر �أثناء قر�ءتي للتاريخ �أن ك�نر�د �أديناور م�ست�سار �ألمانيا 
�لمنت�سرين  و�لحلفاء  �لمتحدة  �ل�ليات  مع  بالتعاون  عمل  �لثانية،  �لعالمية  �لحرب  بعد 



187

برنامجًا ��سمه »برنامج �لتدرب على �ل�سالم«، و�أعتقد �أن مجتمعاتنا �لعربية تحتاج لبرنامج 
للتدرب على �لديمقر�طية، بدليل ما يجري في بع�ص �لدول وث�ر�ت �لربيع �لعربي، ويحتاج 

لبرنامج للتدرب على قب�ل �لمر�أة �أكثر من �أن تك�ن �أمًا �أو �سقيقة �أو زوجة. 

�إن وعينا و�لالوعي �لد�خلي �لخا�ص بنا، ل يتقبل �لمر�أة بم�قع �لنائب. ثانيًا، ل تعمل 
كل �لن�ساء بجد حتى تك�ن في �لطليعة بكفاءتها مثلها مثل �لرجل �لمتقدم. ربما هناك بع�ص 
�لرجال ي�سل�ن �إلى م��قع �ل�سلطة بف�سل قدر�تهم �لمالية، لكن هناك �أي�سًا رجال ي�سل�ن 
بف�سل وعيهم �لثقافي و�ل�سيا�سي وقدر�تهم، بينما نجد �أن �لن�ساء �لل��تي �أ�س�سنا لهذه �لكفاءة 
في عالمنا �لعربي نادر�ت. فكم �مر�أة متقدمة م�ج�دة �سمن 350 ملي�ن عربي؟ يمكن �أن 
بالفعل،  دورها  �أثبتت  قد  �لمر�أة  �أن  يعني  ل  هذ�  لكن  مائتان،  مائة،  ع�سرون،  عندنا  يك�ن 

وبالتالي نحن نحتاج للك�تا حتى تك�ن تجربة تدفع بالمر�أة للم�ساركة �أكثر. 

�أختم، بق�سة ب�سيطة: كنت �أ�سكن في فرن�سا، وي�سكن بج��ري �أنا�ص من كند�، و�لكندي�ن 
منبتهم ريفي ومز�رع�ن، لذلك �عتادو� على عاد�ت غير �لعاد�ت �لفرن�سية، فيمكن في �أي 
لحظة �أن يدق�� �لباب ويدخل�� ل�سرب �لقه�ة بدون �إذن م�سبق. و�أتذكر �أن هذه �لعائلة مك�نة 
من �سبي وبنت و�لزوج و�لزوجة، �لعائلة �أتت �إلى منزلي وكانت �لأم متجهمة، فقلت لها ما 
بك؟ قالت: �رتكبُت غلطة عمري؛ فقد دربت �بنتي على �أن لها حق�قًا مثلها مثل �أخيها، لكنني 
�أن عليه و�جبات مثله مثل �أخته. فكم عدد �لن�ساء في �لعالم �لعربي �لل��تي  �أُفهم �بني  لم 
تعلم �ل��حدة منهن ولدها �ل�سبي �أن من حق �أخته �أن تك�ن نائبة، بدل تعليم �لفتاة �أن �أخيها 

يمكن �أن يك�ن نائبًا في �لبرلمان.
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مكانةالمراأةفيالت�سريعاتالعراقية

د. ب�سرى العبيدي)15(، �لعر�ق

�حتلت �لمر�أة مكانة �جتماعية و�قت�سادية و�سيا�سية ودينية متميزة في �لعر�ق ومنذ 
تنظم  �لتي  �لن�س��ص  �لعديد من  �سريعة حم�ر�بي)16(  �أوجدت  �لمثال،  �سبيل  فعلى  �لقدم، 
�لأ�سرة وتحفظ مكانة �لمر�أة �لبابلية ودورها في �لعر�ق �لقديم. فقد كان للمر�أة حق �لطالق 
من زوجها، ولها حق رعاية �لأولد وممار�سة �لعمل �لتجاري، ولها �أهلية قان�نية وذمة مالية 
قا�سية على  ُو�سعت عق�بات  و�لنفقة. كما  �لرعاية  �لحق في  ولها  م�ستقلة عن ذمة زوجها، 
�ل�سخ�ص �لذي ي�سيئ معاملة �لمر�أة �أو ينتهك حقًا من حق�قها �لثابتة في �لقان�ن �لمذك�ر)17(.

مقارنة  ن�سبيًا  �أف�سل  بحماية  تتمتع  �لعر�ق  في  �لمر�أة  كانت  �لحديث،  �لع�سر  وفي 
�لتده�ر  بد�ية  ر�سد  ويمكن  �لما�سي،  �لقرن  فتر�ت  �أغلب  خالل  �لأخرى  �لمنطقة  ببلد�ن 
�ل�سريع لحق�ق �لمر�أة في �لعر�ق بعد حرب �لخليج عام 1991، مع ��ستغالل �لنظام �لبائد 
للقبيلة �لتقليدية كاأد�ة �سيا�سية لح�سد �ل�لء ل�سلطته �ل��هنة. كذلك �ساهمت �لعق�بات �لتي 
فر�ستها �لأمم �لمتحدة على �لعر�ق �إثر حرب �لخليج عام 1991 في تفاقم �لم�سكلة؛ فعلى 
�سبيل �لمثال، فاإن �لفج�ة بين �لذك�ر و�لإناث في ن�سبة �للتحاق بالمد�ر�ص )وبالتالي �أمية 
�لمر�أة( قد ز�دت كثيرً� مع تعر�ص �لعائالت ل�سغ�ط مالية جعلتهم يختارون �إبقاء �لفتيات 

في �لبي�ت. 

)15( ع�س� �ملف��سية �لعليا حلق�ق �لإن�سان.
)16( �سريعة حم�ر�بي 1792-1750  قبل �مليالد.

)17( �سريعة حم�ر�بي – �لرتجمة �لعربية – �لق�سم �خلا�ص بالأ�سرة.
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المعايير الدولية والوطنية ال�سامنة لحقوق المراأة
الت�سريعات الدولية

تناولت �لم��ثيق و�لإعالنات �لدولية حق�ق �لمر�أة و�سرورة م�ساو�تها مع �لرجل، ففي 
ميثاق �لأمم �لمتحدة ل�سنة 1945 ورد في ديباجته �أن �سع�ب �لأمم �لمتحدة �آلت على نف�سها 
�أن ت�ؤكد من جديد »�إيمانها بالحق�ق �لأ�سا�سية لالإن�سان وبكر�مة �لفرد وقدره وبما للرجال 

و�لن�ساء و�لأمم كبيرها و�سغيرها من حق�ق مت�ساوية«. 

�لمبد�أ  على  �سر�حة  ن�ص  فقد   ،1948 ل�سنة  �لإن�سان  لحق�ق  �لعالمي  �لإعالن  �أما 
�لأ�سا�سي في �لم�ساو�ة بين �لجن�سين: من حيث �أن »جميع �لنا�ص ي�لدون �أحر�رً� ومت�ساوين 
في �لكر�مة و�لحق�ق«. كما جاء في �لمادة �لثانية �أن: »لكل �إن�سان حق �لتمتع بجميع �لحق�ق 

و�لحريات �لمذك�رة في هذ� �لإعالن دونما تمييز من �أي ن�ع«. 

وقد �أقرت �لم��ثيق �لدولية �لخا�سة، ومنها �لعهد�ن �لدوليان ل�سنة 1966، و�لتي �سادق 
عليهما �لعر�ق في عام 1977 بمبد�أ �لم�ساو�ة بين �لرجل و�لمر�أة في �لحق�ق و�ل��جبات، ولم 
ت�سمح تلك �لم��ثيق مطلقًا �أن يك�ن �لختالف في �لجن�ص �سببًا في تباين �لحماية �لقان�نية، 
�أو  �لتعليم  �لمر�أة من  �لمقب�ل مطلقًا حرمان  لي�ص من  �إنقا�ص �لحق�ق، كما  �أو  �أو �ختالف 

�لعمل مثاًل ب�سبب �لجن�ص.

وفي 7 ت�سرين �لثاني من عام 1967، �أ�سدرت �لجمعية �لعامة قر�رها رقم )2263( 
�سيا�سة  على  للق�ساء  دولي  ر�سمي  بيان  وه�  �لمر�أة،  �سد  �لتمييز  على  �لق�ساء  �إعالن  في 
�لتمييز بين �لجن�سين. لكن �لحدث �لأهم كان في عام 1979 باإطالق »�تفاقية �لق�ساء على 
جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �لمر�أة Cedaw«، و�لتي ن�ست على تعريف �لتمييز �سد �لمر�أة في 
�لجزء �لأول. وورد في �لجزء �لثاني منها م�ساألة �لنمطية بين �لجن�سين، �أي تاأثير �لثقافات 
و�لتقاليد في تقييد تمتع �لن�ساء بحق�قهن و�سرورة �لق�ساء على �لأدو�ر �لنمطية للجن�سين 
وعلى نبذ مفه�م �لدونية للمر�أة ونبذ مفه�م �لتف�ق لدى �لجن�ص �لآخر. كما طلبت �لتفاقية 
�لدول بمكافحة جميع �أ�سكال �لتجار بالن�ساء و��ستغاللهن في �لدعارة. و�أكدت على �لحق في 
�لتمتع بالم�ساو�ة �لكاملة في �لحياة �ل�سيا�سية و�لعامة، �إلى جانب حق �لن�ساء و�أطفالهن في 

�لتمتع بالجن�سية حيث ل يج�ز بقاء �لمر�أة و�لطفل بدون جن�سية. 
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وفي �لجزء �لثالث، ن�ست �لتفاقية على �أهمية تعليم �لن�ساء كمًا ون�عًا، �أي �أن على �لدول 
�للتز�م بالق�ساء على �لتمييز �سد �لإناث في �لتربية، وعلى �إتاحة �لتعليم ب�س�رة متكافئة 
و�لهتمام بن�عية �لتعليم )محت��ه(. وتناولت �لتفاقية في �لجزء �لر�بع حق �لم�ساو�ة �أمام 
�لقان�ن من حيث �لزو�ج وقان�ن �لأ�سرة،كحقها في �لتفريق وحل ر�بطة �لأ�سرة وحقها في 
�ختيار �لزوج ب�س�رة مت�ساوية مع �لرجل ودون تمييز بين �لطرفين. وجاء في �لجزء �لخام�ص 
ت�سكيل لجنة �لق�ساء على �لتمييز �سد �لمر�أة �لتي تتاألف من 18 خبيرً�، وت�ساف �إليها �أعد�د 
�أخرى لتك�ن من 23 خبيرً� بهدف تنفيذ بن�دها ومر�قبة تطبيق هذه �لبن�د من �لدول ومدى 
�سد  �لتمييز  �أ�سكال  جميع  على  �لق�ساء  �تفاقية  في  طرف  و�لعر�ق  بها.  �لقان�ني  �لتز�مها 

�لمر�أة، فقد �سادق عليها بالقان�ن رقم 66 ل�سنة 1986.

الت�سريعات الوطنية 
�أكد �لد�ست�ر �لعر�قي �لجديد على حق�ق �لمر�أة وم�ساو�تها مع �لرجل، فقد جاء في 
ب�سبب  تمييز  دون  �لقان�ن  �أمام  مت�ساوون  »�لعر�قي�ن  �لعر�قي:  �لد�ست�ر  من   )14( �لمادة 
�أو  �أو �لر�أي  �أو �لمعتقد  �أو �لمذهب  �أو �لدين  �أو �لل�ن  �أو �لأ�سل  �أو �لق�مية  �أو �لعرق  �لجن�ص 
�ل��سع �لقت�سادي �أو �لجتماعي«. و�أكدت �لمادة )16( على �أن »تكاف�ؤ �لفر�ص حق مكف�ل 
لجميع �لعر�قيين، وتكفل �لدولة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتحقيق ذلك«. �أما �لمادة )37/3( 
فقد حظرت �لعمل �لق�سري )�ل�سخرة(، و�لعب�دية وتجارة �لعبيد )�لرقيق(، وحّرمت �لتجار 

بالن�ساء و�لأطفال، و�لتجار بالجن�ص.

وعلى �لرغم من وج�د �لق��عد �لقان�نية و�لإن�سانية و�للتز�مات �لدولية �لتي يفتر�ص 
هناك  ز�لت  ما  �أنه  �إل  لها،  �لمخالفين  ومحا�سبة  ط��عية  بن�س��سها  و�للتز�م  �حتر�مها 
ت�سكل عنفًا �سدها،  و�لتي  �لتمييزية  �لن�س��ص  تتمثل في بقاء  �لمر�أة  �نتهاكات �سد حق�ق 

�أو غياب ن�س��ص قان�نية تحمي للمر�أة حق�قها و�إن�سانيتها. ويتج�سد ذلك بالمحاور �لآتية: 

- ما يجب تعديله:   1

111 ل�سنة 1969 رقم  العراقي  العقوبات  • قانون 

�لمادة 377: »تعاقب بالحب�ص �لزوجة �لز�نية ومن زنا بها... ويعاقب بالعق�بة ذ�تها 
�لزوج �إذ� زنى في منزل �لزوجية«. 
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 ُتعدل �إلى: »يعاقب بالحب�ص �لزوج �لز�ني ومن زنا بها و�لزوجة �لز�نية ومن زنا بها. 
وت�سدد �لعق�بة �إذ� كان فعل �لزنا في منزل �لزوجية«. 

�لمادة 128/1: »�لأعذ�ر �إما �أن تك�ن معفية من �لعق�بة �أو مخففة لها ول عذر �إل في 
�لقان�ن. وفيما عد� هذه �لأح��ل يعتبر عذرً� مخففًا �رتكاب �لجريمة  �لتي يعينها  �لأح��ل 

لب��عث �سريفة �أو بناء على ��ستفز�ز خطير من �لمجنى عليه بغير حق«.

نقترح �أن يتم �إ�سافة عبارة لهذه �لمادة تقرر �أنه »ل يعد باعثًا �سريفًا �لقتل �أو �لجرح 
يتناق�ص مع  �لذي هي عليه  ب�سكلها  �لمادة  �أن هذه  للعار« ل �سيما  و�لإيذ�ء غ�ساًل  و�ل�سرب 
�أحكام �لمادة )45/2( من �لد�ست�ر �لعر�قي و�لتي تن�ص على: »تحر�ص �لدولة على �لنه��ص 
بالقبائل و�لع�سائر �لعر�قية �لنبيلة بما ي�ساهم في تط�ير �لمجتمع، وتمنع �لأعر�ف �لع�سائرية 
�لتي تتنافى مع حق�ق �لإن�سان«. وبما �أن عملية �لقتل �أو �لإيذ�ء تحت غطاء غ�سل �لعار هي نتاج 
�أعر�ف ع�سائرية وتقاليد قبلية تتنافى مع حق�ق �لإن�سان ل �سيما ��ستنادً� لما ه� من�س��ص 
�أ�سكال  كافة  مكافحة  كاتفاقية  �لعر�ق  قبل  من  عليها  �لم�سادق  �لدولية  �لم��ثيق  في  عليه 
�لتمييز �سد �لمر�أة، و�لعهد �لدولي �لخا�ص بالحق�ق �لمدنية و�ل�سيا�سية، و�لإعالن �لعالمي 

لحق�ق �لإن�سان.

�لتحري�ص  هذ�  على  بناًء  فزنت  �لزنا  على  زوجته  حر�ص  زوج  »كل   :)380( �لمادة 
يعاقب بالحب�ص«.

ُتعدل �إلى �لن�ص �لآتي: »يعاقب بالحب�ص مدة �سنتين كل زوج حّر�ص زوجته على �لزنا. 
وتك�ن �لعق�بة بال�سجن مدة ل تزيد على �سبع �سن��ت �إذ� زنت بناء على هذ� �لتحري�ص«.

�لمادة )384(: »من �سدر عليه حكم ق�سائي و�جب �لنفاذ باأد�ء نفقة لزوجه �أو �أحد 
من �أ�س�له �أو فروعه �أو لأي �سخ�ص �آخر �أو باأد�ئه �أجرة ح�سانة �أو ر�ساعة �أو �سكن و�متنع عن 
�لأد�ء مع قدرته على ذلك خالل �ل�سهر �لتالي لإخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحب�ص مدة ل تزيد 

على �سنة وبغر�مة ل تزيد على مائة دينار �أو باإحدى هاتين �لعق�بتين«.

�ساآلة �لعق�بة ل تتنا�سب وفد�حة �لنتائج �لمترتبة على �لفعل ل �سيما عندما ت�سدر 
�أو  �لح�سانة  �أجرة  �أو  �لنفقة  �أنه - وكحماية لحق�ق م�ستحقي  �لتنفيذ. ف�ساًل عن  مع وقف 
�أو �لأجرة مع  �لنفقة  باأد�ء  �أن تت�سمن هذه �لمادة �لحكم  �ل�سكن - كان يجب  �أو  �لر�ساعة 
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�أد�ء من عليه  �أ�سر�ر نتيجة عدم  �أو �لأجرة من  �لتع�ي�ص عن كل ما لحق م�ستحقي �لنفقة 
�إذ� ما كرر  باأنه  �إنذ�ره  لها، وكذلك  �لمحدد  �لأجرة في وقتها  �أو  �لنفقة  �لأد�ء لهذه  و�جب 
�لفعل م�ستقباًل فاإنه �سيتعر�ص ف�ساًل عن ذلك لعق�بة �لحب�ص �ل�سديد �لذي يجب �أن ل تقل 

مدته عن �سنة.

28 ل�سنة 2012 رقم  بالب�سر  التجار  مكافحة  • قانون 
هذ� �لقان�ن يحتاج �إلى �إعادة نظر فيه �إذ �إنه �أغفل �لعديد من �لأم�ر �لهامة لتحديد 
تبيان  و�أغفل  �أحكامها،  �أو  �لجريمة  هذه  �أركان  ي��سح  ولم  بالب�سر،  �لتجار  ما هي جريمة 
�لم�س�ؤولية عنها �س��ء كانت مرتكبة من �أفر�د �أم �سخ�سيات معن�ية �أم �لدولة. كما �أنه ي�سم 
�لكثير من �لأخطاء و�لغم��ص وه� مبهم لأن يك�ن قان�نًا يخ�ص �أخطر جريمة. حقيقة هذ� 
�لقان�ن ل يجدي نفعًا لمعالجة هذه �لجريمة، ف�ساًل عن �أنه باإمكاننا �ل�ستعانة بما �أ�سفر عنه 
م�ؤتمر دوكان �لذي عقد قبل ب�سعة �أيام وخرج بت��سيات وتعديالت كثيرة على هذ� �لقان�ن.

40 ل�سنة 1951   رقم  العراقي  المدني  • القانون 
 وردت فيه �لم��د �لآتية:

�لمادة )19/2، 3، 4، 5( �لتي تن�ص على:
• يرجع في �ل�سروط �لم��س�عية ل�سحة �لزو�ج �إلى قان�ن كل من �لزوجين. �أما من 
حيث �ل�سكل فيعتبر �سحيحًا �لزو�ج ما بين �أجنبيين �أو ما بين �أجنبي وعر�قي �إذ� 
�إذ� روعيت فيه �لأ�سكال  �أو  عقد وفقًا لل�سكل �لمقرر في قان�ن �لبلد �لذي تم فيه، 

�لتي قررها قان�ن كل من �لزوجين.
�لتي  �لآثار  �لزو�ج على  �نعقاد  وقت  �لزوج  �إليها  ينتمي  �لتي  �لدولة  قان�ن  وي�سري   •

يرتبها عقد �لزو�ج بما في ذلك من �أثر بالن�سبة للمال. 
رفع  وقت  �أو  �لطالق  وقت  �لزوج  قان�ن  و�لنف�سال  و�لتفريق  �لطالق  في  وي�سري   •

�لدع�ى. 
• �لم�سائل �لخا�سة بالبن�ة �ل�سرعية و�ل�لية و�سائر �ل��جبات ما بين �لآباء و�لأولد 

ي�سري عليها قان�ن �لأب.
�إذ� كان �أحد �لزوجين عر�قيًا وقت  • في �لأح��ل �لمن�س��ص عليها في هذه �لمادة 

�نعقاد �لزو�ج ي�سري �لقان�ن �لعر�قي وحده.



193

هنا �سريان �لقان�ن د�ئمًا لدولة �لزوج ولي�ص �لزوجة، وكان �لأجدر بالم�سرع �أن يقرر 
�ســـريـــــان �لقان�ن �لأف�سل للزوجة لأنها هي �لمت�سررة من عملية �لطالق وهي �لم�ستفيدة 

من عمــــليـــــة �لنفقة.
ُتعدل لتك�ن على �ل�جه �لآتي:

اأوًل- يرجع في �ل�سروط �لم��س�عية ل�سحة �لزو�ج �إلى قان�ن كل من �لزوجين. �أما 
من حيث �ل�سكل فيعتبر �سحيحًا �لزو�ج ما بين �أجنبيين �أو ما بين �أجنبي وعر�قي �إذ� عقد 
وفقًا لل�سكل �لمقرر في قان�ن �لبلد �لذي تم فيه، �أو �إذ� روعيت فيه �لأ�سكال �لتي قررها قان�ن 

كل من �لزوجين.
ثانياً- في �لأح��ل �لمن�س��ص عليها �أدناه �إذ� كان �أحد �لزوجين عر�قيًا وقت �نعقاد 

�لزو�ج ي�سري �لقان�ن �لعر�قي وحده.
• في �لم�سائل �لخا�سة بانعقاد �لزو�ج و�لآثار �لتي يرتبها عقد �لزو�ج بما في ذلك 

من �أثر بالن�سبة للمال. 
و�لنف�سال.  و�لتفريق  بالطالق  �لخا�سة  �لم�سائل  • في 

�لآباء  مابين  �ل��جبات  و�سائر  و�ل�لية  �ل�سرعية  بالبن�ة  �لخا�سة  �لم�سائل  في   •
و�لأولد.

�أما �لمادة ) 102( من �لقان�ن فتن�ص على:
»ولي �ل�سغير ه� �أب�ه ثم و�سي �أبيه ثم جده �ل�سحيح ثم و�سي �لجد ثم �لمحكمة �أو 

�ل��سي �لذي ن�سبته �لمحكمة«.

بال�لية  �لمادة  �أحق من كل من عددتهم هذه  �أنها  �لأم في حين  تاأت على ذكر   ولم 
و�ل��سايــــــــة. ف�ساًل عن �أن في هذه �لمادة تناق�ص مع �أحكام �لمادة )57( من قان�ن �لأح��ل 
�ل�سخ�سية رقـــــــم 188 ل�سنة 1959 �لتي تن�ص على: )1- �لأم �أحق بح�سانة �ل�لد وتربيته، 

حـــــال قـــيــــام �لزوجية، وبعد �لفرقة، ما لم يت�سرر �لمح�س�ن من ذلك«.

 �إن ن�ص �لمادة )102( فيه �إنكار و��سح لدور �لأم وهذ� غير جائز، �إذ كيف يقدم مثاًل 
و�سي �لأب وو�سي �لجد على �لأم �لتي قد تك�ن هي �ل��سية �إذ� و�فقت �لمحكمة على ذلك. 

�لأ�سح �أن تقدم �لأم على غيرها �أو ترك �لأمر لتقدير �لمحكمة ح�سب م�سلحة �ل�سغير.

ويك�ن �لتعديل: »ولي �ل�سغير ه� �أمة ومن ثم �أب�ه ثم و�سي �أب�ه ثم جده �ل�سحيح ثم 
و�سي �لجد ثم �لمحكمة �أو �ل��سي �لذي ن�سبته �لمحكمة«.
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الوظيفة:  ب�سرف  المخلة  • الجرائم 
قان�ن عق�بات ق�ى �لأمن �لد�خلي: 

�أو  �أخالقيًا  �ل�سمعة  �سيئة  �مر�ة  تزوج  و�لطرد كل من  بالحب�ص  يعاقب  �لمادة )16(: 
�حتفظ بها مع علمه بذلك. 

�لتعديل: يعاقب بالحب�ص و�لطرد كل من تزوج زوجًا �سيئ �ل�سمعة �أخالقيًا �أو �حتفظ 
به مع علمه بذلك.

2- ما يجب اإلغاوؤه: 
�لعر�قي:  �لد�ست�ر  م��د  • بع�ص 

ح�سب  �ل�سخ�سية  باأح��لهم  �للتز�م  في  �أحر�ر  »�لعر�قي�ن  ون�سها:   )41( �لمادة 
دياناتهم �أو مذ�هبهم �أو معتقد�تهم �أو �ختيار�تهم، وينظم ذلك بقان�ن«.

111 ل�سنة 1969: رقم  �لعر�قي  �لعق�بات  قان�ن  م��د  • بع�ص 
�لمادة )41( من �لقان�ن:  .1

ل جريمة �إذ� وقع �لفعل ��ستعماًل لحق مقرر بمقت�سى �لقان�ن ويعتبر ��ستعماًل للحق:
تاأديب �لزوج لزوجته.....في حدود ما ه� مقرر �سرعًا �أو قان�نًا �أو عرفًا.

�لمادة ) 409( من �لقان�ن:  .2
»يعاقب بالحب�ص مدة ل تزيد على ثالث �سن��ت من فاجاأ زوجته �أو �إحدى محارمه في 
حالة تلب�سها بالزنا �أو وج�دها في فر��ص و�حد مع �سريكها فقتلهما في �لحال �أو قتل �أحدهما 

�أو �عتدى عليهما �أو على �أحدهما �عتد�ء �أف�سى �إلى �لم�ت �أو �إلى عاهة م�ستديمة«.
3.  تقرر �لمادة )398(:

)ف�سل  �لف�سل  هذ�  في  �ل��ردة  �لجر�ئم  �إحدى  مرتكب  بين  �سحيح  زو�ج  عقد  �إذ� 
و�لتحقيق  �لدع�ى  تحريك  �أوقف  عليها  �لمجني  وبين  �لعر�ص(  وهتك  و�لل��ط  �لغت�ساب 
فيها و�لإجر�ء�ت �لأخرى، و�إذ� كان قد �سدر حكم في �لدع�ى �أوقف تنفيذ �لحكم. وت�ستاأنف 
�إجر�ء�ت �لدع�ى �أو �لتنفيذ ح�سب �لأح��ل �إذ� �نتهى �لزو�ج بطالق �سادر من �لزوج بغير 
�سبب م�سروع �أو بطالق حكمت به �لمحكمة لأ�سباب متعلقة بخطاأ �لزوج �أو �س�ء ت�سرفه وذلك 
وللمجني  وللمتهم  �لعام  لالدعاء  ويك�ن  �لإجر�ء�ت.  وقف  على  �سن��ت  ثالث  �نق�ساء  قبل 
عليها ولكل ذي م�سلحة وقف تحريك �لدع�ى و�لتحقيق و�لإجر�ء�ت وتنفيذ �لحكم �أو طلب 

��ستئناف �سيرها �أو تنفيذ �لحكم – ح�سب �لأح��ل.
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  4.  تقرر �لمادة )427(: 
)ف�سل  �لف�سل  هذ�  في  �ل��ردة  �لجر�ئم  �إحدى  مرتكب  بين  �سحيح  زو�ج  عقد  �إذ� 
فيها  و�لتحقيق  �لدع�ى  تحريك  �أوقف  عليها،  �لمجني  وبين  �لأ�سخا�ص(  وخطف  �لحتجاز 

و�لإجر�ء�ت �لأخرى و�إذ� كان قد �سدر حكم في �لدع�ى �أوقف تنفيذ �لحكم.

�لتنفيذ– بح�سب �لأح��ل– �إذ� �نتهى �لزو�ج بطالق  �أو  �إجر�ء�ت �لدع�ى  وت�ستاأنف 
�سادر من �لزوج بغير �سبب م�سروع �أو بطالق حكمت به �لمحكمة لأ�سباب متعلقة بخطاأ �لزوج 

�أو �س�ء ت�سرفه وذلك قبل �نق�ساء ثالث �سن��ت على وقف �لإجر�ء�ت(.

71 ل�سنة 1987 رقم  �لعمل  • قان�ن 
�لمادة 89: »ل تطبق �أحكام هذ� �لف�سل على �لعامالت في و�سط عائلي ل يعمل فيه 

�س�ى �أفر�د �لأ�سرة تحت �إد�رة و�إ�سر�ف �لزوج �أو �لأب �أو �لأم �أو �لأخ«.

3- ما يجب ت�سريعه: 

بالن�س��ص  �ل�ستعانة  »بالإمكان  �لجن�سي  �لتحر�ص  جريمة  تخ�ص  قان�نية  ن�س��ص   -
�لقان�نية �لم�ج�دة في ق��نين �لدول �لتي تناولت ق��نينها هذ� �لفعل بالتجريم«.

- ن�س��ص قان�نية تخ�ص جريمة ختان �لإناث.
قان�ن  �سكل م�سروع  �لأ�سري، وه� م�ج�د على  �لعنف  بالحماية من  �لخا�ص  �لقان�ن   -

وعلينا �أن ن�سغط باتجاه �لإ�سر�ع بت�سريعه.
- قان�ن حماية �لمر�أة �لعر�قية.

- قان�ن ينظم عمل �لمر�أة وحمايتها في �لقطاع �لخا�ص.

4- ما يجب تفعيله: 

هناك عدد من �لن�س��ص �لت�سريعية م�ج�دة لحماية حق�ق �لمر�أة ولكنها غير مفّعلة منها:

)9( من قانون الأحوال ال�سخ�سية رقم 88 ل�سنة 1959. • المادة 
»1- ل يحق لأي من �لأقارب �أو �لأغيار �إكر�ه �أي �سخ�ص ذكرً� كان �أم �أنثى على �لزو�ج 
دون ر�ساه ويعتبر عقد �لزو�ج بالإكر�ه باطاًل �إذ� لم يتم �لدخ�ل.كما ل يحق لأي من �لأقارب 

�أو �لأغيار منع من كان �أهاًل للزو�ج بم�جب �أحكام هذ� �لقان�ن من �لزو�ج. 
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2- يعاقب من يخالف �أحكام �لفقرة )1( من هذه �لمادة بالحب�ص مدة ل تزيد على 

ثالث �سن��ت وبالغر�مة �أو باإحدى هاتين �لعق�بتين �إذ� كان قريبًا من �لدرجة �لأولى، �أما �إذ� 
كان �لمخالف من غير ه�ؤلء فتك�ن �لعق�بة بال�سجن مدة ل تزيد على ع�سر �سن��ت �أو �لحب�ص 

مدة ل تقل عن ثالث �سن��ت.

3- على �لمحكمة �ل�سرعية �أو محكمة �لم��د �ل�سخ�سية �لإ�سعار �إلى �سلطات �لتحقيق 

لتخاذ �لتعقيبات �لقان�نية بحق �لمخالف لأحكام �لفقرة )1( من هذه �لمادة ولها ت�قيفه 
ل�سمان ح�س�ره �أمام �ل�سلطات �لمذك�رة ويحق لمن تعر�ص لالإكر�ه �أو �لمنع مر�جعة �سلطات 

�لتحقيق مبا�سرة بهذ� �لخ�س��ص«. مع �لحاجة �إلى �لتعديل.

18 من الد�ستور العراقي:  • المادة 
»ثانيًا:- يعُد عر�قيًا كل من ولد لٍب عر�قي �أو لأم عر�قية، وينظم ذلك بقان�ن«.

يرتبط تفعيل �لمادة )18( من �لد�ست�ر بتفعيل قان�ن 26 ل�سنة 2006 �لخا�ص بمنح 
�لجن�سية و�لذي ه� غير مفعل.

)16( من الد�ستور الخا�سة بتكافوؤ الفر�س. • المادة 

)14( من الد�ستور العراقي: • المادة 
�أو  �لق�مية  �أو  �لعرق  �أو  �لجن�ص  ب�سبب  تمييز  دون  �لقان�ن  �أمام  مت�ساوون  »�لعر�قي�ن 

�لأ�سل �أو �لل�ن �أو �لدين �أو �لمذهب �أو �لمعتقد �أو �لر�أي �لقت�سادي �أو �لجتماعي«.

 1969 ل�سنة   111 رقم  العراقي  العقوبات  قانون  من   )404  -  400( المواد   •
والمتعلقة بالأفعال الفا�سحة المخلة بالحياء.

• المادة )8( - رابعاً من قانون المفو�سية العليا لحقوق الإن�سان رقم 53 ل�سنة 2008 
�لتي تن�ص على �أن »تك�ن ن�سبة تمثيل �لن�ساء في �لمجل�ص بما ل يقل عن ثلث عدد �أع�سائه«، 
�أي بزيادة �لتمثيل �لن�س�ي من 25 % �إلى 33 %، ومع ذلك فاإن عدد �لن�ساء �لآن في مجل�ص 

�لمف��سية ه� �أقل من هذه �لن�سبة �لقان�نية.
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ولخ�س��سية قان�ن �لأح��ل �ل�سخ�سية وما ثار ويثار ح�له من مجادلت، لذ� �أفردنا 
له فقرة خا�سة به:

قان�ن �لأح��ل �ل�سخ�سية رقم 188 ل�سنة 1959
فقد وردت فيه عدد من �لم��د �لتي تحتاج �إلى �لتعديل �أو �لإلغاء لأنها ت�سكل �نتهاكًا 

وعدم �إن�ساف لحق�ق �لمر�أة: 

فالمادة )3/ 4، 5( منه تن�ص على:
باإذن �لقا�سي وي�سترط لإعطاء �لإذن تحقق  �إل  باأكثر من و�حدة  �لزو�ج  4- ل يج�ز 

�ل�سرطين �لتاليين:
- �أن تك�ن للزوج كفاية مالية لإعالة �أكثر من زوجة و�حدة.

- �أن تك�ن هناك م�سلحة م�سروعة. 

 5-  �إذ� خيف عدم �لعدل بين �لزوجات فال يج�ز �لتعدد ويترك تقدير ذلك للقا�سي.
ل�س�ء تطبيق  �لج��ري. ونظرً�  �إلى ع�سر  بنا  �لمر�أة وتع�د  تنتهك كر�مة  �لمادة  هذه 
�لمر�أة  لحق�ق  كثيرة  �نتهاكات  من  عنها  ينتج  ولما  باأحكامها  �للتز�م  وعدم  �لمادة  هذه 
و��ستغالل لها وهدر لكر�متها، يف�سل �إلغاء مثل هذ� �ل�سماح و�أن ل ي�سمح للزوج بالزو�ج باأكثر 
من و�حدة �إل فقط في حالة عدم ��ستطاعة �لزوجة �لإنجاب �أو �لقيام ب��جباتها �ل�سرعية 
تجاه �لزوج، و�أن يك�ن كل ذلك مره�ن بم��فقة �لزوجة ر�سميًا و�إل عّد �لزو�ج �لثاني باطاًل 

وجريمة يعاقب عليها �لزوج.

�أما باقي فقر�ت هذه �لمادة فتلغى لأنها تحتمل تف�سير�ت و��سعة ومز�جية وفيها �لباب 
مفت�ح على م�سر�عيه للمخالفة دون ح�سيب �أو رقيب، وت�سكل هدرً� لحق�ق كل من �لزوجة 

�لأولى ومن تليها من �لزوجات.

�أما �لمادة )4( من �لقان�ن: »ينعقد �لزو�ج باإيجاب – يفيد لغة �أو عرفًا – من �أحد 
�لعاقدين وقب�ل من �لآخر ويق�م �ل�كيل مقامه«.

كلمة عرفًا يجب �أن ترفع من �لن�ص لأنها مبهمة وغير و��سحة وغير محددة. كذلك 
م�ساألة �أن يق�م �ل�كيل مقام من يبدي �لقب�ل �أي�سًا م�ساألة خطيرة لأنها �ستمنح وليه �أو وكيله 
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�سلطة �لتحكم باإر�دة من له حق �لقب�ل، فاإذ� ما و�فق �ل�كيل ولكن �لم�كل عنه ر�ف�ص، فاإن 
�ل�كيل ه� من �سيبدي رغبته، و�لعك�ص �أي�سًا. و�لأف�سل �أن ل ينعقد بالقب�ل �لعقد �إل �إذ� كان 

�سادرً� ممن له حق �إ�سد�ره وه� �لطرف �لآخر �سخ�سيًا«.

�سنة،  تزيد على  ول  �أ�سهر،  �ستة  تقل عن  بالحب�ص مدة ل  »يعاقب  و�لمادة )5/10(: 
خارج  زو�جه  عقد  رجل  كل  دينار  �ألف  على  تزيد  ول  دينار  ثالثمائة  عن  تقل  ل  بغر�مة  �أو 
�لمحكمة، وتك�ن �لعق�بة �لحب�ص مدة ل تقل عن ثالث �سن��ت، ول تزيد على خم�ص �سن��ت، 

�إذ� عقد زو�جًا �آخر مع قيام �لزوجية«.

 هذه �لعق�بة �سئيلة قيا�سًا بال�سرر �لذي يترتب على مثل هذه �لزيجات وقيا�سًا بما قد 
يلحق �لمر�أة من �نتهاكات لحق�قها نتيجة مثل هذ� �لعقد. وكان �لأجدر بالم�سرع �أن يحدد 
�لعق�بة بالحب�ص �لذي ل تقل مدته عن ثالث �سن��ت وبالتع�ي�ص )لي�ص غر�مة( لزوجته �لتي 
عقد زو�جه عليها خارج �لمحكمة و�إن لم يلحقها �سرر. وهذ� �لتع�ي�ص تقدره �لمحكمة ح�سب 
لل�سروط  مخالفا  �أ�ساًل  �لزو�ج  كان  �أو  �ل�سن،  �سغيرة  �لزوجة  كانت  �إذ�  �سيما  ل  �لظروف 

�ل�سرعية.

وهناك �لمادة )25( من �لقان�ن: تقرر في �لفقرة )1/�أ( �أن ل نفقة للزوجة �إذ� تركت 
بيت زوجها بال �إذن وبغير وجه �سرعي. �إن مثل هذه �لمادة تع�د بنا �إلى �لع�س�ر �ل�سالفة و�إلى 

عهد �لج��ري و�لعبيد. )�أق�سد �لإذن(:

دفعتها  لدرجة  يهينها  �أنه  �أو  �لخروج  من  زوجته  ويمنع  م�ستبد  �لزوج  كان  �إذ�  ماذ� 
�إن  �أو غيره. ثم  �إلى هذ� �لخروج لعمل  �أو �حتاجت  �أو لأي �سبب �آخر ��سطرت  لترك �لبيت 
م�سالة �ل�ســــتـــــــئذ�ن بالخروج يعد �نتهاكًا لحق�ق �لإن�سان بم�جب �لمادة )13( من �لإعالن 
�لعالمي لحق�ق �لإن�سان �لتي تقرر �أن لكل فرد �لحق في حرية �لتنقل. كذلك �لمادة )12( 
من �لعهد �لدولي �لخا�ص بالحق�ق �لمدنية و�ل�سيا�سية �لتي تقرر �أن لكل فرد ي�جد على نح� 
قان�ني د�خل �إقليم دولة ما حق حرية �لتنقل فيه. هذه �ل�سك�ك �لدولية تمنح �لإن�سان �لحق 
و�لحرية في �لتنقل. هـــــذ� مــــن ناحية ، من ناحية �أخرى م�سالة »بغير وجه �سرعي« ماه� 
لالأعر�ف  وكذلك  �ل�سخ�سية  و�لأمزجة  لالأه��ء  �سيخ�سع  �لأمـر  هذ�  �إن  �ل�سرعي؟  �ل�جه 
و�لتقاليد وهذ� كله ي�سكل �نتهاكًا لـــحـق�ق �لمر�أة وتعطياًل لم�سيرة تقدمها وعرقلة لأن يك�ن 

لها وج�د �جتماعي و�سيا�سي وتجعل دورهـــــــا مره�ن باإذن �لزوج.
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كما تقرر هذه �لمادة في �لفقرة )1/جـ( �أن ل نفقة للزوجة �إذ� ما �متنعت عن �ل�سفر 
�نتهاك  �ل�سابق نف�سه لأنه  �لنقد  �إذن �سرعي. وهذه �لفقرة ينطبق عليها  مع زوجــــها بدون 

لحق �لفرد في حرية �لتنقل.

�لتفريق بعد  �إن للزوجة طلب  �لبند )�أ(  �لمادة، فتقرر في  �أما �لفقرة )5( من هذه 
�أن تق�سي  �لبتات، وعلى �لمحكمة  �لن�س�ز درجة  مرور )�سنتــــين( من تاريخ �كت�ساب حكم 
بالتفريق في حين �أن �لبند )ب( ين�ص على �أن للزوج طلب �لتفريق بعد �كت�ساب حكم �لن�س�ز 
درجة �لبتات- �أي مبا�ســــرة- وعلى �لمحكمة �أن تق�سي بالتفريق. لماذ� هذ� �لتمييز؟ لماذ� 
على �لزوجة �أن تنتظر �سنتين بعــــــد �كت�ساب حكم �لن�س�ز درجة �لبتات حتى ت�ستطيع �لتفرقة 
بعد  مبا�سرة  زوجته  �لتفريق عن  يطلب  �أن  له  بل  ينتـــظر  ل  �لزوج  �أن  في حين  زوجها  عن 
�لحكم. ل� كانت �لزوجة تريد �أن ت�ستمر حياتــــها �لزوجية ما كانت �أ�ساَل »ن�سزت« وما كان 
هناك �أ�ساًل من د�ٍع لإجر�ء�ت حكم �لن�س�ز. هـــــــــذ� �لتمييز فيه �لكثير من �لنتهاك لحق�ق 
�لمر�أة وكان على �لم�سرع �أن يلتفت لذلك ويجدر به تعديل هذه �لمادة بن�س��سها وبن�دها 

ورفع كل �أ�سكال �لتمييز و�لنتهاك منها. 

�أما �لمادة )26(:
»لي�ص للزوج �أن ي�سكن مع زوجته �سرتها في د�ر و�حدة بغير ر�ساها ولي�ص له �إ�سكان 

�أحد من �أقاربه معها �إل بر�ساها �س�ى ولده �ل�سغير غير �لمميز«.

ماذ� ل� �أن �لزوج هدد زوجته �إما �أن تقبل باإ�سكان �ل�سرة �أو �لقريب معها في د�رها 
�أن يهددها  �آخر باإمكانه  �أي تهديد  �أو  �أن يمنع عنها �لم�سروف  �أو  �أنه �سيترك لها �لد�ر  �أو 
به فتر�سخ لذلك لتحافظ على بيتها فتقبل »م�سطرة«. �إن في ذلك �نتهاكًا كبيرً� لحقها في 
�ل�ستقاللية و�نتهاكًا لكر�متها وحريتها ول ي�سكل �أي عد�لة. وكان �لأجدر بالم�سرع �أن يلزم 
�لزوج �أن ل ي�سكن �ل�سرة مع �لزوجة في بيت و�حد وبالتالي فمن ل يملك �لقدرة على �إعالة 
بيتين فالأجدر به �أن ل يتزوج مرة �أخرى، �إذ في ذلك عدم تحقيق للعد�لة �لتي �أمر بها �هلل 

عز وجل في كتابه �لكريم بين �لزوجات.

�أما �لمادة )27(: »تقدر �لنفقة للزوجة على زوجها بح�سب حالتيهما ي�سرً� �أو ع�سرً�«.
في هذه �لمادة �إجحاف كبير للمر�أة لأن ما يفهم منها �أنه �إذ� كانت �لزوجة مع�سرة، فاإن 
نفقتها قليلة حتى و�إن كان �لزوج م��سرً� ولكن باإمكانه �أن يثبت باأي �سكل من �لأ�سكال ع�سر 
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حاله– وهذ� يح�سل وبكثرة في �لمجتمع – كان �لأجدر بالم�سرع �لبتعاد عن هذ� �لغم��ص 
�لمن�س��ص عليها في  �لمر�أة  �لتي تكفي حاجات  �لنفقة  باأن ي�سترط  �أكثر و�س�حًا  و�أن يك�ن 
و�أجرة  ول��زمها  و�ل�سكن  و�لك�س�ة  �لطعام  �لنفقة  »ت�سمل  على:  تن�ص  �لتي  �لمادة )24/2( 

�لطبيب بالقدر �لمعروف وخدمة �لزوجة �لتي يك�ن لأمثالها معين« دون ذكر لي�سر �أو ع�سر.

�ل�سريعة  لأحكام  مخالف  �أمر  كل  في  زوجته  على  للزوج  طاعة  »ل   :)33( و�لمادة 
وللقا�سي �أن يحكم لها بالنفقة«. 

كان �لأجدر بالم�سرع �أن ل يح�سر �لأمر في مخالفة �أحكام �ل�سريعة فقط – و�لذي 
بدوره �أي�سًا يعد �أمرً� غير و��سح ومتنازع عليه – بل �أي�سًا ما يخالف �أحكام �لقان�ن لتاأمين 

حماية �أكبر للمر�أة.

كذلك �لمادة )36(: »ل يقع �لطالق غير �لمنجز �أو �لم�سروط �أو �لم�ستعمل ب�سيغة �ليمين«.

كان �لأجدر بالم�سرع �أن يقرر عق�بة للزوج في مثل هذه �لأح��ل ويفر�ص عليه تع�ي�سًا 
لزوجته لعدم �حتر�مه هذ� �لرباط �لمقد�ص وجعله عر�سه لإيمانه ول�سروطه ورغباته وحتى 
يتعلم �أن يحترم ويقد�ص هذه �لر�بطة. مثل هذ� �لأمر »�أي فر�ص �لعق�بة و�لتع�ي�ص«، �سيزيد 

من تاأمين �لحماية للمر�أة و�حتر�م �لزوج لحياتهما �لزوجية و�إح�سا�سه بقيمة هذ� �لرباط.

مالحظة عن �لباب �لر�بع �لخا�ص بانحالل عقد �لزو�ج:
لم تعط �لزوجة - كما �لزوج - حق �لطالق �إل �إذ� وكلت �أو ف��ست به. لماذ� ل يك�ن 
حياتهما  �أن  وجدت  ما  �إذ�  �لرجل  من  نف�سها  تطليق  حق   - بالرجل  �أ�س�ة   - �أي�سًا  للمر�أة 
�أ�سبحت ل يمكن ��ستمر�رها. قد يق�ل قائل �إن لها حق طلب �لتفريق في �لمحكمة. نرد ونق�ل 
�إن مثل هذ� �لحق يتطلب �أوًل �أن يك�ن هناك �أحد �لأ�سباب �لمن�س��ص عليها في هذ� �لقان�ن 
لقب�ل �لطلب و�لنظر فيه؛ ثانيًا، �لإجر�ء�ت �لط�يلة �لتي ت�ستغرقها مثل هذه �لدعاوى وكذلك 
�لنفقات. يجدر بالم�سرع �أن ينتبه لمثل هذ� �لأمر ويمنح �لمر�أة مثل هذ� �لحق خ�س��سًا �أن 

ل مانع �سرعيًا في منح �لمر�أة مثل هذ� �لحق.

�أما �لمادة )40(: فقد حددت �لأ�سباب �لتي تجيز لأي من �لزوجين طلب �لتفريق �إذ� 
ما ت��فر �أحدهما. وقد ورد في �لفقرة )1( منها �إن �إ�سر�ر �أحد �لزوجين بالآخر �أو باأولدهما 
�سررً� يتعذر معه ��ستمر�ر �لحياة �لزوجية يعد من �أ�سباب �لتفريق. كما عدت �لمادة حالة 
هذه  �لإدمان  حالة  ثب�ت  ب�سرط  �لإ�سر�ر،  قبيل  من  و�لمخدر�ت  �لم�سكر�ت  على  �لإدمان 

بتقرير من لجنة طبية ر�سمية مخت�سة. 
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مثل هذ� �ل�ستر�ط »�لإدمان و�لتقرير �لطبي �لر�سمي« �أمر غير �سحيح وغير من�سف، 
�إذ �إن مجرد تناول �لزوج �لم�سكر �أو �لمخدر دون حالة �لإدمان ولكن لعدة مر�ت وفي كل مرة 
�لتفريق حماية  يمنحها حق طلب  �أن  فاإن ذلك يجب  �أولدها،  �أو  للزوجة  �إيذ�ء  ينجم عنها 

لنف�سها �أو لأولدها.

�أما �لفقرة )2( من �لمادة نف�سها فقد قررت �أن يك�ن �رتكاب �أحد �لزوجين �لخيانة 
�لزوجية �ســـــببًا للتفريق، ولم تحدد ما هي �لخيانة �لزوجية وما هي �س�رها. �إن هذ� يفتح 

�لباب و��سعًا �أمــــــــــام �لتع�سف و�نتهاك �لحق ل �سيما حق�ق �لمر�أة.

�أحد �لأ�سباب �لآتية:  – �أوًل/3: »للزوجة طلب �لتفريق، عند ت�فر   43 كذلك �لمادة 
�إذ� لم يطلب �لزوج زوجته غير �لمدخ�ل بها للزفاف خالل �سنتين من تاريخ �لعقد ول يعتد 

بطلب �لزوج زفاف زوجته، �إذ� لم يكن قد �أوفها بحق�قها �لزوجية«.

�إن مدة �سنتين مدة ط�يلة جدً� تبقى فيها �لزوجة معلقة ورهن رغبة زوجها �إن �ساء 
طلبها و�إن �ساء ل يطلبها ويمكن �أنه يقرر تعذيبها و�لنتقام منها فيبقيها معلقة، ويمكن �أن 

ت�سيع من حياتها فر�ص كثيرة ب�سبب هذ� �ل�سرط.

�أي�سا �لمادة )48/4(: »�إذ� مات زوج �لمطلقة وهي في �لعدة، فتعتد عدة �ل�فاة ول 
تحت�سب �لمدة �لما�سية«.

�أ�سا�ص ت�سقط عنها  �أي  يعد هذ� ظلمًا و�إجحافًا بحق �لمر�أة و�إ�سقاطًا للحق�ق، فعلى 
�إن  زوجها؟  عنـــــها  �لمت�فى  عدة  جديد  مــــن  لتعتد  كمطلقة  عدتها  من  م�ست  �لتي  �لمدة 
�لمر�أة و�إهد�ر لحق�قها. فحتى �لمجرم عندما  �لكثير من �لق�س�ة على  مثل هذ� �لأمر فيه 
�أو �سجن( فاإن مدة  يتم ت�قيفه على ذمة �لتحقيق ومن ثم ي�سدر عليه حكم معين )حب�ص 
م�ق�فيته تحت�سب وت�سقط من مدة �لحب�ص �أو �ل�سجن �لمحك�م بها، وهذ� مجرم فكيف مدة 

عدة ل تحت�سب؟

�لتاأثير  يتنا�سى  و�أن ل  �أن ير�جع هذ� �لأمر �لمنتهك للحق�ق،  ولعل �لأجدر بالم�سرع 
�لنف�سي لم�ساألة �لعدة.

و�لمادة )57 – 3(: »�إذ� �ختلفت �لحا�سنة مع من تجب عليه نفقة �لمح�س�ن في �أجرة 
كانت  �أو  قائمة،  �لزوجية  د�مت  ما  �لحا�سنة  باأجرة  يحكم  ول  �لمحكمة،  قدرتها  �لح�سانة 

�لزوجة معتدة من طالق رجعي«.
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باأي حق تحرم �لحا�سنة من �أجرة ح�سانتها و�إن كانت متزوجة �أو معتدة عدة رجعية؟ 
�إن هذ� �لأمر فيه مخالفة لأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية وكذلك لمبادئ حق�ق �لإن�سان ويفتر�ص 

�أن تك�ن لها �أجرتها كحا�سنة و�أن يتم �لعناية بها ورعايتها رعاية كاملة.

التو�سيـــــــــــــــــــــات:
�أوًل: تفعيل �لد�ست�ر وتطبيق �لق��نين ب�س�رة عادلة بما ي�سمن �لم�ساو�ة بين �لجن�سين 
في �لعمل وعدم ج��ز حكر بع�ص �لأعمال على �لرجال فقط دون �لن�ساء و�سرورة فتح �أب��ب 
�لعمل للمر�أة في �لق�ساء و�ل�سرطة و�لجي�ص و�ل�سلك �لدبل�ما�سي وكل �سن�ف �لأعمال �لأخرى 

وب�س�رة متكافئة وقان�نية.
ثانيًا: تعديل �لق��نين �لتي تميز بين �لرجل و�لمر�أة في �لحق�ق و�ل��جبات. 

ثالثًا: �لقيام بحملة تثقيفية كبيرة في ميد�ن ن�سر ثقافة حق�ق �لإن�سان في �لمجتمع 
و�إ�ساعة �لحتر�م للمر�أة كمبد�أ ج�هري و�عتبار �لمعاك�سة و�لتحر�ص �لجن�سي جريمة �س��ء 

وقعت �أثناء �لعمل �أم في �ل�سارع. 
ر�بعًا: وقف كل �أ�سكال �لعنف �سد �لمر�أة في �لمجتمع و�تباع �سيا�سة تثقيفية جديدة 

ترفع من مكانة �لمر�أة في �لمجتمع.
خام�سًا: جعل �لزو�ج �لق�سري بكل �أ�سكاله في �لمجتمع جريمة يعاقب عليها �لقان�ن، 
و�سمان حق�ق �لجن�سين بالت�ساوي في �ختيار �ل�سريك �سريطة �أن يك�نا بالغين �سن �لر�سد. 

�إلغاء جميع �لن�س��ص �لقان�نية �لتي تخفف من عق�بة �لقتل بد�فع �ل�سرف  �ساد�سًا: 
و�عتبار هذه �لجريمة عادية ي�ستحق �لفاعل عند �رتكابها عقابًا كاماًل وغير مخفف. 

و�لمر�ص  لل�سيخ�خة  �لكاملة  �ل�سمان  حق�ق  و�إيجاد  �لتقاعد  حق�ق  �سمان  �سابعًا: 
للمر�أة بما يتفق وق��عد  �أو قبلها وفقًا للظروف وتاأمين م�ست�ى معي�سي   60 للمر�أة في �سن 

حق�ق �لإن�سان.
مر�كز  كافة  في  تمثيلها  و�سمان  للمر�أة  �ل�سيا�سية  �لحق�ق  وتعزيز  �حتر�م  ثامنًا: 
�لم�ستقلة  و�لهيئات  و�لق�سائية(  و�لتنفيذية  )�لت�سريعية  �لثالثة  �ل�سلطات  في  �لقر�ر  �سنع 

و�لأحز�ب �ل�سيا�سية وبما ل يقل عن �لربع.
تا�سعًا: ��ستنادً� للمادة )45(– ثانيًا من �لد�ست�ر �لعر�قي، حث �لحك�مة �لعر�قية على 
�أ�سا�ص ت�سريعي غير تمييزي من �ساأنه منع تاأثير �لعاد�ت و�لتقاليد وغلبتها على ق�ة  ت�فير 
�لقان�ن و�إلغاء �لم��د �لقان�نية �لتي ت�سرع ممار�سة جر�ئم �ل�سرف وحماية �لجاني و�لإفالت 

من �لعقاب. وتنفيذ حمالت ت�عية لتغيير �ل�س�رة �لنمطية و�لتميزية للمر�أة و�لفتاة.
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م�ساألةالهوية،الخ�سو�سيةالثقافية،وق�ساياالمراأةفيدول
�سمالاإفريقيا: الد�ساتيرالمغاربيةنموذجًا

د. �لزبير عرو�ص)18(، �لجز�ئر

الهوية وجدل النتماء الح�ساري:
ل�سياغة  �لمعطلة  �لمع�سالت  �أكثر  من  تعتبر  �لثقافية،  و�لخ�س��سية  �له�ية  م�ساألة 
م�ساريع د�ساتير مر�حل �لنتقال في �لمنطقة �لعربية، ومن �أكثر �لق�سايا �لح�سا�سة �لمثيرة 
للجدل في ما يتعلق بمحاولت د�سترة حق�ق �لإن�سان ذ�ت �ل�سلة بق�سايا �لمر�أة �لمن�س��ص 
عليها في �لعه�د و�لم��ثيق �لدولية)19(، و�لتي تحاول بع�ص �لق�ى �ل�سيا�سية و�لجتماعية في 
�أ�سكال تنظيماتها �لمتعددة، �لتمل�ص منها د�ست�ريًا بحجج خ�س��سية �لنتماء �لثقافي و�لقيم 

و�لمعايير �لتقليدية، �إلى جانب �لأحكام �ل�سرعية �لمختلف على ماهيتها ودللتها �لفقهية.

�لدولة  تاأ�سي�ص  �إعادة  �لمنطقة �لمغاربية خا�سة منذ بد�يات مر�حل   جدل قائم في 
بالق��نين  �لمتعلق  �لت�سريعي  و�لن�ص  �لد�ست�ري،  �لم�ست�ى  على  ه�يتها  وتحديد  �ل�طنية، 

�لناظمة و�ل�سامنة لحق�ق �لإن�سان.

جدل �لنتماء هذ� تم تجاوزه ولم يف�سل فيه �لعام 1963 في �لحالة �لجز�ئرية، وه� 
�لتاريخ �لذي �أدخل �لجز�ئر في مرحلة من �لتناق�ص بين ق�تين �سيا�سيتين ونخبهما؛ �لأولى 
�لق�ى تم�قعت في  �أول د�ست�ر، هذه  �لدولة في  �لتن�سي�ص على ماهية  �لغلبة في  لها  كانت 
�لم�ؤ�س�سات �لأيدي�ل�جية، و�لثانية ذ�ت ت�جهات غربية �أحكمت هيمنتها على �سلطة �لقر�ر 

�ل�سيا�سي و�لقت�سادي من ناحية، وكذ� �لت�جه و�لت�سيير على م�ست�ى م�ؤ�س�سات �لدولة.

)18( �أكادميي، جامعة �جلز�ئر.
)19( �سبق تاريخي، ن�ص �لد�ست�ر �لليبي ل�سنة 1951على �حرت�م �لق��نني �لدولية يف ما يتعلق بالالجئني خا�سة. 
تلتزم �لدولة بالتفاقيات و�لعه�د  �أن:  2014 على  ون�ست �ملادة )93( يف �لد�ست�ر �مل�سري �لأخري ل�سنة 
وفقًا  ن�سرها  بعد  �لقان�ن  ق�ة  لها  وت�سبح  م�سر،  عليها  دق  ت�سّ �لتي  �لإن�سان  حلق�ق  �لدولية  و�مل��ثيق 

لالأو�ساع �ملقررة.
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 �لق�ى �لتي هيمنت على �لم�ؤ�س�سات �لأيدي�ل�جية كان لها �لدور �لرئي�سي في ما يخ�ص 
�سن �لق��نين �لمتعلقة بالأح��ل �ل�سخ�سية و�ساأن �لأ�سرة، هذه �لق��نين �أثارت وتثير �لخالف 
�لحاد بين ق�ى �سيا�سية كانت من�سجمة ن�ساليًا، وجمعها تاريخيًا مبد�أ �لتحرير و�لتطلع لحقًا 
�إلى �لتغيير، لكن فرقتها �لروؤى �لأيدي�ل�جية وطبيعة م�ساريع �لمجتمع �لماأم�ل تج�سيده بعد 

�ل�ستقالل.

في �لعم�م، هذ� �لجدل لي�ص خ�س��سية جز�ئرية، لكنه جدل تاريخي و�سجال كان وما 
ز�ل يدور من �لناحية �ل�سيا�سية بين �أن�سار �لدولة �لمدنية وق��نينها �ل��سعية، وبين �أن�سار 
�لدولة �لمدنية ذ�ت �لمرجعية �لإ�سالمية �لتي كانت لها �لغلبة في �لمر�حل �لتاأ�سي�سية �لأولى 
لال�ستقالل، ليتط�ر لحقًا في فترة �لت�سعينيات للمطالبة من طرف �لق�ى �لدينية �ل�سيا�سية، 
 2011 ونهاية  للجز�ئر،  بالن�سبة  ه�ية  �لقان�نية،  �لناحية  من  �لدينية  �لدولة  ه�ية  تج�سيد 
بالن�سبة لبقية �لدول �لعربية و�لمغاربية �لتي تعتبر ت�ن�ص نم�ذجًا، ومن ثم د�سترة �لق��نين 
�لم�ستمدة من �ل�سريعة ح�سرً� وفق ظاهر �لن�ص ل تاأويله)20(، ووفق مبد�أ �لقيا�ص و�لإ�سقاط 
�إليه، كما تحاول بع�ص �لق�ى �ل�سيا�سية تكري�سه في م�سروع �لد�ست�ر  على �لن��زل ل جرها 

�لليبي.

�لعربية،  �لمنطقة  د�ساتير  جل  في  �له�ية  م��د  �أعاله،  �إليها  �لم�سار  للغلبة  وترمز 
�لنتماء  ح�ساب  على  �لخا�ص  �لح�ساري  �لنتماء  طبيعة  تحدد  �لتي  �لم��د  من  جملة  وكذ� 
�إلى �لف�ساء �لإن�ساني �لعام، م��د كانت لها نتائج ف�رية و�أخرى لحقة في ما يتعلق بق�سايا 
�لمر�أة وتحديد و�سعها على م�ست�ى �ل�سلمية �لجتماعية وم�ساركتها �لفعلية في �لف�ساء �لعام 
�لمتعدد �لأوجه، من حيث �لمكانة و�لم�ساو�ة و�لقيادة، هذه �لق�سايا تعتبر من �أ�سد م�ؤ�سر�ت 
حالت �لتعاك�ص بين خط��ت �لتغيير �لفعلية وحجم وم�سافة محاولت �لتر�جع عن �لحق�ق 
�لمكت�سبة و�لمن�س��ص عليها �إطالقًا في جملة �لن�س��ص �لد�ست�رية في �لمنطقة، خا�سة في 
ما يتعلق بالم�ساو�ة وعدم �لتمييز من حيث �لممار�سة �لفعلية وفر�ص �لم�ساركة �لتي بقيت 
ن�سبية. وتعتبر م��د �له�ية من فج��ت �لثبات �لمعتمة �لتي لم تم�سها عملية �لتغيير �لمنا�سب 
لأ�سباب تن�سب �أيدي�ل�جيًا �إلى خ�س��سية �لم�روث �لثقافي و�لديني منه تحديدً�، وكاأن هناك 

)20( ما تطالب به �لق�ى �ل�سلفية �جلانحة و�لق�ى �ل�سلفية �ل�سيا�سية �ملنظمة حزبيًا، كما ه� عليه �ل�ساأن بالن�سبة 
حلزب �لتحرير  �لت�ن�سي.
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حالة من �لتعار�ص بين قيم �لإ�سالم �لأ�سا�سية وتعاليمه من جهة، وقيم �لديمقر�طية ومبادئ 
حق�ق �لإن�سان من جهة ثانية. 

م�سها  �لتي  �لج��نب  معالم  ل�ستجالء  �لتنقيب  من  �لمزيد  �لمر�جعات  هذه  وتتطلب 
�لتغيير، وفهم �لآليات و�أ�سباب ت�ظيف تلك �لم��د �لجامدة، وبالتالي تف�سير وتيرة �لتقدم 
و�لتر�جع في �لم��قف من �لن�ص �لد�ست�ري وم��ده �لمتعلقة باله�ية و�لخ�س��سية �لثقافية 
�لمتذبذبة  �لمدني  �لمجتمع  ومنظمات  �لحزبية،  �ل�سيا�سية  �لإ�سالح  ق�ى  لروؤى  �لمحددة 

و�لمنق�سمة �أيدي�ل�جيًا �إز�ء ق�سية حق�ق وم�ساركة �لمر�أة �لفعلية.

ر لهذه �لم��قف �لمتعار�سة حينًا بالن�ص �لديني �لمف�سر ح�سب �لنتماء �لمذهبي  وُيبرَّ
لحقل معرفي عقائدي، وُت�سند هذه �لم��قف �أحيانًا �أخرى بجملة من �لن�س��ص �لفقهية �لتي 
لم��قف  �لمف�سرة  و�لآلية  �لتقدي�ص  م�ست�ى  �إلى  ُترفع عادة  �لتي  �لتقليدية  �لقيم  مع  تت��فق 
�لخ�س��سية �لتي تعرقل دومًا م�سار بناء ت�س�ر نم�ذج د�ست�ر ت��فقي يمّكن �لمر�أة ب�سفتها 
�أحد �لمفاتيح �لأ�سا�سية لكل تنمية ديمقر�طية تطمح �إلى ت�سييد و�إقامة مجتمع مزدهر قائم 
على قيم �لعدل وتكريم �لذ�ت �لإن�سانية كحقيقة مطلقة ب�سرف �لنظر عن �لجن�ص و�لمعتقد 
ح�ل  �ل�سيا�سية  �لق�ى  وتت�سارع  �لنقا�ص  يجري  �لأ�سا�ص  هذ�  على  �إذ  �لثقافي،  و�لنتماء 
�لتغيير�ت �لد�ست�رية على �ختالف درجاتها، وخا�سة في ما يتعلق باإ�سكالية �لنتماء �لثقافي 
في بعده �لديني من حيث �لتعار�ص و�لت��فق مع �لمعايير �لدولية ومدى تطابقها �أو تنافرها 

مع مبادئ �ل�سريعة)21( و�لأحكام �لفقهية �لثابتة بحكم �لتقاليد ل �لن�ص �لم�ؤ�س�ص.

�لفقهي  �لتر�ث  ي�ّفره  وما  يتعاك�ص  �تجاه  في  �لأحيان  بع�ص  في  �لثبات  هذ�  ويذهب 
على  �لأ�سا�سية  �لإن�سان  حق�ق  من  م�قفه  في  و�لمطلق  �ل�سارم  �لن�سي  و�سنده  �لإ�سالمي 
�لتناق�ص �ل�سارخ بين بع�ص م��د �لد�ساتير  �إلى حد  مختلف �لأ�سعدة)22(، بل ي�سل �لأمر 

)21( �ملادة �لثانية من �لد�ست�ر �مل�سري �مل�سادق عليه �لعام 2012 كانت تن�ص على: »مبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية 
دين  �لإ�سالم  على:   )2( �ملادة  يف  فن�ست   2014 د�ست�ر  من  �لثانية  �ملادة  �أما  للت�سريع«،  �لرئي�سي  �مل�سدر 

�لدولة، و�للغة �لعربية لغتها �لر�سمية، ومبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية �مل�سدر �لرئي�سي للت�سريع.
�لفقرة 2/1 من �لد�ست�ر �لعر�قي تن�ص على:  �لإ�سالم �لدين �لر�سمي للدولة وه� م�سدر �أ�سا�سي للت�سريع،  

وتف�سل: ل يج�ز �سن قان�ن  يتعار�ص مع ث��بت �أحكام �لإ�سالم.
.ل�إكر�ه يف �لدين :22( �لآية(
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�لأ�سا�سية �لمك�نة لمجم�ع مت�نها)23(، وبين هذه �لم��قف �لتي ي�سل �لجدل بينها، بحجة 
مع  ويدمج  بل  وقيمه  �ل�ستثناء  هذ�  يقرن  عندما  �لت�سادم  درجة  �إلى  �لثقافي،  �ل�ستثناء 
�أنها ل تت��فق مع حق�ق �لإن�سان و�لم�ساو�ة، خا�سة فيما  �أحكام �ل�سريعة �لتي يرى �لبع�ص 
يتعلق بحق�ق �لمر�أة في كل �أبعادها �لتي ياأخذ �لختالف ح�لها �سفة �لديم�مة و�لثبات بين 

مك�نات �لق�ى �ل�سيا�سية على �ختالف ت�جهاتها �لأيدي�ل�جية ومنابع م�سادرها �لمعرفية. 

ويرجع هذ� �لأمر �إلى عدة ع��مل يمكن �إيجازها في: �لق�ل �لم�سبق و�لقناعة �لثابتة 
�لدولية، ويرجع هذ� كله  و�لمعاهد�ت  �ل�سريعة  بين  �ل�سامل  بال�سد�م  �لأطر�ف  عند بع�ص 
و�لجزئية  �لظاهرة  �لأحكام  لل�سريعة يختزلها في  تعريف قا�سر  �عتماد  �إلى:  في جزء منه 
�لتي تت�سمن �لأو�مر و�لن��هي �ل�سل�كية �لمتمثلة في �لحدود، ل في تعريفها كمنهجية تركز 
على تفاعل �لزمان و�لمكان و�إدر�ك متفطن لخ�س��سية متطلبات كل مرحلة زمنية، �أي ل ينظر 
ك��سيلة  ل  و�لإن�ساف،  للعد�لة  �لُم��سل  �لمنهج  دللت  يحمل  ديناميكي  كمنهج  لل�سريعة 
للحيف و�سلب �لحق�ق بالإ�سر�ر على ت�س�ر ثابت وم�سبق ينفي �إمكانية �لت��فق بين �ل�سريعة 

وحق�ق �لمر�أة �لتي تن�ص عليها �لعه�د و�لمعاهد�ت و�لأعر�ف �لدولية.

�إلى مرتبة �لقد��سة  �أحكامها  لقد تم �عتماد �جتهاد�ت مدر�سة فقهية محددة، ورفع 
في �لحالة �لجز�ئرية، و�عتبار ما عد�ها من �جتهاد�ت و�أحكام �لمد�ر�ص �لأخرى مخالف 
لروح �لعقيدة، �إن كان على م�ست�ى �لدين �ل��حد �أو على م�ست�ى �لأديان و�لمد�ر�ص �لفكرية 
�لمختلفة، دون �إعارة �لعتبار للن�ص �لأ�سلي �لم�ؤ�س�ص لأحكام لل�سريعة �لمت��فقة مع �لمطلق 
من حق�ق �لإن�سان، فيما كان يمكن �عتماد هذ� �لن�ص كقاعدة للح��ر �لمتفتح بين طرفي 
تناق�ص �لم��قف ح�ل حق�ق �لمر�أة وم�ساألة �لخ�س��سية �لثقافية �لتي يرى �لتجاه �لتحرري 
�لذي  �لآخر  �لتجاه  �أن  في حين  و��سطهاد،  �أ�سر  ثقافة  �أنها  �لمدني  �لمجتمع  مك�نات  من 
يت��فق  �لعام ما  �لف�ساء  �لمر�أة في  ل�سرعية م�ساركة  ي�سترط  و�لأ�سالة  بالمحافظة  ي��سف 

و�لفهم �لأيدي�ل�جي للدين، وكذ� ما تحدده �لعاد�ت و�لتقاليد.

وُتتخذ هذه �لثنائية عادة كقاعدة ل�سياغة م��د �له�ية و�لنتماء في �لد�ساتير �لعربية، 
�لمر�أة، ومن  ل��قع  �ل�سيا�سية  و�لأحز�ب  �لمدني  �لمجتمع  وُتبنى عليهما ت�س�ر�ت منظمات 

)23( �نظر تقرير مركز ليبيا للدر��سات �ل�سرت�تيجية/ �ملنظمة �لدولية للتقرير عن �لدميقر�طية، حتت عن��ن: 
�ملعايري �لدولية للدميقر�طية يف �ل�سياق �لإ�سالمي 2013/06/13
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ثم بناء روؤ�هم لمكانتها في عملية �لتغيير، وه� ما ي�سكل �ختبارً� جديًا لمفه�م �لديمقر�طية 
»حق�قًا«  بم�جبه  تارة  لتمنح  وتروي�سه  ��ستئنا�سه  �لمتعار�سة  �لأطر�ف  بع�ص  تحاول  �لذي 
عّرفتها �لم��ثيق �لدولية على �أنها عالمية وعامة، وتحجبها مر�ت با�سم �لخ�س��سية �لثقافية 
�ل�سل�ك  �سبط  وقيم  �لمحافظ  �لمجتمع  ومنطق  �لديني  �لتفرد  با�سم  وكذ�  و�لح�سارية، 
�لمر�أة  �إلى و�سع  �لنظر  �لدين وتبنى عليها مناهج و�سبل  �أحكام  �إلى  �لتي ترفع  �لجتماعي 
�ل�سابطة  و�لقيم  �لتقليد  بتمجيد  و�لمبالغة  �لتركيز  مع  �لثقافية  �لخ�س��سية  من  �نطالقًا 
ل�سل�ك كل جماعة �جتماعية لم��جهة ما ُي�سنف في �لخطاب �لأيدي�ل�جي لهذ� �لتجاه بـ 
ح�سب  ي�سع  ما  �لدين«،  لأهمية  �لمعتبر  غير  �لغربي  �لعلماني  باإطارها  �لدولية  »�لأجند�ت 
�لثقافي، وفي حالة  �لت�ساد مع مجتمعها و�سياقها  �لخطاب ذ�ته و�سع �لمر�أة في حالة من 

�أزمة ه�ية و�سياع.

بع�ص  طرف  من  �لجز�ئرية،  �لحالة  في  م�سندً�،  كان  �لذي  �لتمييزي  �لخطاب  هذ� 
�لمرجعية  تعتمد  �لتي  بالأحز�ب  �لع�س�ية  �لعالقة  �لن�س�ية ذ�ت  �لمدني  �لمجتمع  منظمات 
بعين �لعتبار في حالة  ياأخذ  و�لمرتبطة بمدر�سة فقهية محددة)24( ل  �لإ�سالمية م�سدرً� 
�لعتبار  بعين  و�لمتعثرة  �لنتقالية  �لتغيير  مر�حل  دول  تعرفه  �لذي  �لد�ست�ري  �لجدل 
قيم  منطلقات  من  رت  ُف�سِّ قد  حجته،  عليها  يبني  �لتي  �لنب�ية  و�ل�سنة  �لقر�آن  ن�س��ص  �أن 
�لأولية،  �لعي�ص  �لن�ساء وتح�سرها في حق�ق  وتقلـّ�ص حق�ق  �لتي تحّجم  �لمكل�سة  �لمجتمع 
على  وممار�سته  �لعام  �لف�ساء  تق�سم  �لتي  �لأخالق  با�سم  �لن�ساء  �سد  للتمييز  وت�سرعن  بل 
�أ�سا�ص �لجن�ص، وهذ� �لأمر يعبّر عنه م�قف حزب �لتحرير �لإ�سالمي من م�س�دة �لد�ست�ر في 
ت�ن�ص، هنا ي�سبح �لأمر �سروريًا، ويتطلب ت�ظيف �لمعرفة �ل�س��سي�ل�جية و�لأنثروب�ل�جية، 
جادة  معرفية  محاولة  في  �لقر�آني  للن�ص  �لمف�سرة  و�لآليات  �ل�سرعية  �لعل�م  مناهج  وكذ� 
تهدف �إلى �لتنظير لمطلب �لم�ساو�ة بين �لرجل و�لمر�أة بنزع �لقد�سية عن �لأحكام �لب�سرية 
�أحكام ل تنطبق ب�سفة �لمطلق على و�قع  �لتي �سيغت في ظرف تاريخي مختلف؛  �لفقهية 
و�لأحاديث  �ل�سعبية  �لمعتقد�ت  وبين  �لقر�آني  بن�سه  �لدين  بين  �لخلط  �إز�لة  �أي  �لي�م، 
غير �لم�سندة، وكذ� تلك �لأحاديث �لتي يتم ��ستخد�م �ل�سحيح منها خارج �سياق �أحد�ثها 

)24( مثل �ملدر�سة �ملالكية يف �حلالة �جلز�ئرية �لتي قد نق�ل �إن فقهاءها مل ي�ست�عب�� �لظرف �لتاريخي �لذي 
ن�ساأت فيه، وتك�ين بنيته �ملعرفية و�ملنهجية �ملرتبطة بتح�ل �ملدينة �إىل هام�ص بعد حت�ل �ملركز �إىل �ل�سام،  

فظلت منا�سط �حلياة �سيقة وكذ� �أحكام �لفقه �ملالكي.
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�لتاريخية وظروفها �لجتماعية في تعاك�ص مع روح �لدين �لتي تكرم �لإن�سان وت�ؤكد �لم�ساو�ة 
بين �أبناء �لب�سر ب�سرف �لنظر عن �لفروق �لبي�ل�جية، هذ� �لجهد �لمعرفي ه� �لذي يجب 
�أن ي�سند ن�س��ص �لم��د �لد�ست�رية �لمتعلقة بحق�ق �لإن�سان، ويجب �أن يك�ن نتيجة لتنقيب 
�سبه �أركي�ل�جي بين ن�س��ص مت�ن تاريخ ح�سارتنا، ودور �لمر�أة فيه لإبر�ز �لدور �لإيجابي 
�لن�سال  �لمنا�سب من قيم  تفعيل  ثم  و�ل�سيا�سي ومن  �لم�ست�ى �لجتماعي  لعبته على  �لذي 
�لدينية بما ي�ساند ويقيم �لحجة على  �لم�ؤ�س�سة  �لمر�أة با�سم  �لتي �ساهمت فيها  �لم�ستركة 
�سرعية �لم�ساو�ة بين �لن�ساء و�لرجال في �لتكليف، وكذ� في حرية وحق�ق �لت�سرف �لر��سد 

على �لم�ست�ى �لفردي و�لأ�سري. 

�أن نفتح �لكثير من �لم�سالك للتعامل مع عنا�سر �له�ية �لإيجابية  بهذ� �لجهد يمكن 
تد�فع  �لتي  للم��قف  �سندً�  �لديني  بعدها  في  �لثقافية  �لخ�س��سية  من  ونجعل  �لمعطلة، 
عن �سرورة د�سترة حق�ق �لن�ساء و�لم�ساو�ة في �لم�س�ؤولية بكل و�س�ح في م�ساريع د�ساتير 
مر�حل �لتغيير �لتي تمر بها �لمنطقة �لعربية، ومن ثم �لنعتاق من ط�ق �لأحكام �لم�سربلة 
بل  و�لتقاليد،  �لعاد�ت  �سلطة  تدعمها  �لتي  �لعيب  و�أخالق  للدين  �لأيدي�ل�جية  بالتف�سير�ت 
�إمكانية  ح�ل  �لنقا�ص  بفتح  ت�سمح  كروؤية  �لمعرفي  �لجهد  هذ�  نتائج  �أكثرية  �عتماد  يمكن 
�إيجاد �أر�سية م�ستركة ت��فقية بين �لتجاهات �لمختلفة ب�سناأن �سياغة م��د د�ست�رية ت��ئم 
بين �لأحكام �لفقهية و�لم��ثيق �لدولية، وهذ� �أمر فيه �لكثير من �ل��قعية �إذ� ترجمت بع�ص 
ت�س�ر�ته فعليًا على م�ست�ى ق��نين �لأح��ل �ل�سخ�سية، بمر�جعة قان�ن �لأ�سرة في �لحالة 
في   2011 ود�ست�ر  �لأ�سرة  مدونة  ثم  �لمجالت  بع�ص  في  ن��ق�سه  من  بالرغم  �لجز�ئرية 

�لمغرب.

�إمكانية �سياغة م��د د�ست�رية ت��ئم بين �لأحكام �لفقهية و�لم��ثيق �لدولية في  �إن   
�لمنطقة �أمر ممكن للخروج من حالة عدم ��ستقر�ر حال مت�ن �لن�س��ص �لد�ست�رية و�لتي 
روؤى  مع  تم�سيًا  �أخرى،  �أحيانًا  �لجزئي  و�لتعديل  حينًا  �لكلي  لال�ستبد�ل  با�ستمر�ر  تتعر�ص 
�لق�ى �ل�سيا�سية وفئاتها �لمتنازعة على �لتم�قع وقيادة �أجهزة �لأنظمة �لقائمة في �إطار من 
�لتغيير  �سعار  �أيدي�ل�جية  تحمل  �لتي  تلك  �لمنطق حتى  هذ�  من  ي�ستثنى  ول  �ل�ستمر�رية، 
�لد�سترة  عمليات  عادة  ت�ظف  �لتي  �لثابتة  �لق�ى  مع  تت�ساوى  �إذ  ت�ن�ص،  في  �لقائم  لل��سع 
يفر�سها منطق  �لتي  �لجذرية  �لإ�سالح  �لمت��لية في محاولة لالإفالت من م�جات مطالب 

�لتاريخ ومتطلبات مر�حله. 
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هذ� كله يفر�ص علينا �سرورة �لتعر�ص لبع�ص �لحالت �لنم�ذجية للدللة مثل �لحالة 
�لجز�ئرية و�لم�سرية �للتين نركز عليهما في هذه �ل�رقة بالرغم من �ختالف ظروفهما من 
حيث �لم�سار �لتاريخي وطبيعة �لق�ى �ل�سيا�سية �لد�فعة لعملية �لد�سترة، مع محاولة �لرج�ع 
عند �لحاجة �إلى �لتجربة �لمغربية و�لت�ن�سية لتنا�سبها من حيث �لجدل �لر�هن ح�ل �لم�ساألة 
�لد�ست�رية �لذي تعرفه دول �لمر�حل �لنتقالية منذ بد�ية ث�ر�ن �سع�ب �لمنطقة �لعام 2011، 
وه� جدل يتميز بالت�سنج �لمعطل خا�سة في �لحالة �لت�ن�سية وكذ� �لحالة �لم�سرية لنتمائها 
للف�ساء �لجغر�في �لمغاربي في �سمال �إفريقيا ذ�ته.ـ هذه �لأخيرة نحاول �لإ�سارة �إليها لدللة 
تن�ع �لتك�ينية �لثقافية �لثنائية للمجتمع �لم�سري من �لناحية �لدينية و�لتعددية �لمذهبية 

حتى على م�ست�ى �لدين �ل��حد.

للفترة  �سمة  �لم�سرية،  �لحالة  في  �لثقافية  �لثنائية  �لن�سطارية  دللة  كانت  لقد 
2014، وتج�سد هذ� �لخالف  ل�سنة  �لمعدل �لجديد  �لد�ست�ر  �لتي �سبقت �عتماد  �لنتقالية 
�لحاد بين مك�نات لجنة �لخم�سين �لجديدة/�لقديمة)25( ب�ساأن م��د �له�ية �لتي يرى فيها 
ممثل� �لديانة �لم�سيحية على �ختالف عقائد كنائ�سها �لثالث)26( �أن هذه �لم��د تجعل من 
�لأ�سا�سية للمجتمع  �لمق�مات  بـ »باب  يتعلق  �لد�ست�ر �لجديد �سلفيًا وخا�سة في ما  م�سروع 
و�لدولة«، وهذ� يرجع �إلى محاولة �لتيار �ل�سلفي و�سع تف�سير ح�سري لمبادئ �ل�سريعة فى 
ترى  كانت  �لذي   2012 د�ست�ر  �إلى  �لر�هنة  خلفيته  ترجع  �لتف�سير  هذ�  �لد�ست�ر،  ديباجة 
�لأطر�ف �لمعار�سة �لعلمانية �أنه يج�سد �لم�سروع �لتاريخي لالإخ��ن �لم�سلمين)27(، وتنفيذً� 
�ل��قع  طبيعة  تخالف  م��د  وهي  �له�ية،  بم��د  يتعلق  ما  في  خا�سة  �ل��قع،  �أر�ص  على  له 
على  تق�م  �سيا�سية  روؤى  وفق  �لمجتمع  ت�سكيل  �إعادة  �إلى  وتهدف  بل  وق��نينه،  �لجتماعي 
�أ�سا�ص �لخ�س��سية �لثقافية �لح�سرية دون �لأخذ بعين �لعتبار �إ�سكالية �لتجان�ص و�لت��فق 
من عدمه بين مك�نات �لمجتمع، بل وتتجاهل �لمبد�أ �لمطلق �لذي يحدد �لهدف �لأ�سمى من 
�سياغة �لد�ساتير ك�نها ت�سكل �لقاعدة �لمرجعية و�لم�سدر �لأ�سا�سي للق��نين �لناظمة لحياة 

)25( ترجع �لت�سمية �إىل �لعام 1953.
)26( تن�ص �ملادة �لثالثة من �لد�ست�ر �مل�سري �جلديد 2014 على: مبادئ �سر�ئع �مل�سريني من �مل�سيحيني و�ليه�د 

�مل�سدر �لرئي�سي للت�سريعات �ملنظمة لأح��لهم �ل�سخ�سية، و�سئ�نهم �لدينية، و�ختيار قياد�تهم �لروحية.
)27( كما ذهب �إليه عبد �حل�سني �سعبان، فكانت هذه �ملع�سلة ومل حتل يف �لد�ست�ر �جلديد بالن�ص على: حظر 
قيام �أحز�ب دينية )�ملادة 74(، و�إلغاء حتديد م�سادر �ل�سريعة �ملعّينة �لتي �سي�ستند �إليها �لت�سريع و�لإبقاء 

على �لن�ص بعم�ميته ودون حتديد، كما ورد يف د�ست�ر 2012 يف �ملادة )219(.
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�لأفر�د و�ل�سامنة لحق�قهم دون تمييز في �لدين و�لمذهب و�لجن�ص، من �أجل د�ست�ر ي�ؤ�س�ص 
لمبد�أ �لعي�ص �لم�سترك، ويخل� من مفرد�ت �لتق�سيم و�لتنافر مثل مفرد�ت �لأكثرية و�لأقلية 
�لجتماعية  باإن�سجامية مجم�عته  �لم�ص  ثم  ومن  وتق�سيمه  �لمجتمع  تفكيك  �إلى  ت�ؤدي  �لتي 
�أكثر من �سرورة  Positivism م��د �لد�ست�ر هي  �لمر�سخة تاريخيًا، لذ� �أجزم باأن و�سعية 
و�لتي  �لعربية،  �لمنطقة  د�ساتير  في  �لمثبتة  �لأولى  �لمدخلية  �لم��د  �لإجماع ح�ل  لتحقيق 
تحدد ه�ية �لدولة �نطالقًا من �لخ�س��سية �لثقافية و�لدينية منها خا�سة، لكن هذه �لم��د 
�لنرويج  �لت�سامح مثل  قيم  فيها  تر�سخت  �لتي  �لمجتمعات  تمثل عائقًا ج�هريًا في حالة  ل 
�لذي ين�ص د�ست�ره على �له�ية �لدينية للدولة، عك�ص �لمجتمعات وجامعاتها �ل�سيا�سية ذ�ت 

�لمرجعية �لدينية �لتي تاأخذ من هذ� �لن�ص و�سيلة لإق�ساء �لآخر )28(. 

وتحقيقًا  �لمخالف،  حق�ق  لحماية  �لد�ست�رية  �لم��د  علمنة  مطلب  ج�هر  يكمن  هنا 
للعدل �لذي يعتبر ج�هر �لدين، وتج�سيدً� لمبد�أ فل�سفة �لعي�ص �لم�سترك حتى بين �لمجم�عة 
�لجتماعية �لم�حدة دينيًا لكن �لمتن�عة من حيث �لروؤى �ل�سيا�سية و�ل�سل�ك �لجتماعي �لحر 
�لخ�س��سية  �لإيجابي في منظمة  �لم�ستمدة من  �لق��نين  ت�ؤطره  �أن  �لذي يمكن  و�لم�سئ�ل 
ولي�ص  �لحق�ق،  في  و�لم�ساو�ة  للعدل  م��سل  كمنهج  �ل�سريعة  مع  تتعار�ص  ل  �لتي  �لثقافية 
كاأحكام معطلة لمنظمة �لت�سريعات �لمنظمة و�ل�سامنة للتن�ع، وهي �لقاعدة �لأ�سا�سية �لتي 
دينية  �جتماعية  �أ�سا�سًا من جماعات  تت�سكل  �لتي  �لعربية  �لمجتمعات  و�قع  تنظم  �أن  يجب 
و�سيا�سية متن�عة، ما يجعل �سرط قب�ل هذه �لمك�نات، وم��فقتها على مت�ن م��د �لد�ست�ر 
�سرورة مبدئية، وخا�سة في ما يتعلق بالم��د �لتي ت�سير �إلى �أحكام �ل�سريعة �لتي يجب �أن ل 
يتعدى تطبيقها د�ئرة �لذين يقبل�نها و�أن ل يتم تعميمها على �لجميع ب�سفتها منهجًا م��ساًل 

للعدل و�لم�ساو�ة. 

لد�ست�ٍر  م�ؤيد  بين  و�لتناق�ص  �ل�سر�ع  تتقل�ص حدة  �أن  يمكن  �لطريقة وحدها،  بهذه 
م��ده و�سعية بالمطلق، ومعار�ص يحاول �أن يقد�ص بن�د �لأب��ب �لمتعلقة باله�ية، ويجعل من 
م��د �لخ�س��سية �لثقافية و�لدينية، خا�سة في جانبها �لمتعلق بالأحكام �لفقهية �لم�ستمدة 
ي�ؤيد  �إلى �لنق�سام بين من  �أو�سل  �لت�سنج  من مدر�سة �جتهادية هي �لأ�سا�ص و�ل�سند. هذ� 

1973 عندما حذف حافظ �لأ�سد ذكر  )28( ما كان عليه م�قف �لإخ��ن  يف �س�ريا من تعديل �لد�ست�ر �لعام 
�لإ�سالم كدين للدولة، معتربين �أن ت�يل حافظ �لأ�سد �ل�سلطة �أمر غري د�ست�ري ح�سب �ملادة )3( من �لد�ست�ر 

قبل تعديله، هذه �ملادة كانت تن�ص على �أن دين رئي�ص �لدولة يجب �أن يك�ن �لإ�سالم.
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�لنتقالية،  �لمر�حل  �أمد  �إطالة  �إلى  �أدى  ما  لها،  و�لمعار�سين  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  تطبيق 
ودخ�ل �لمجتمع في جدل »فتنة �ل�سريعة«، كما هي عليه �لحال في م�سر �لتي تحاول �لق�ى 
�ل�سيا�سية ذ�ت �لت�جهات �لدينية من منطلق �أن �ل�سريعة هي �لم�سدر �ل�حيد للت�سريع، فحدث 
�لت�سادم و�نتهى �إلى ��ستخد�م �لعنف �لذي �أ�سبح حجة ق�ى �لتر�جع و�لرج�ع �إلى ممار�سات 
ب �لحركات �لإ�سالمية  �لأنظمة �لتي ثارت عليها �ل�سع�ب �لعربية، وه� نتيجة طبيعة لَتمن�سّ
ب �لذي ظهر تاأثيره جليًا في طبيعة وطريقة �عتماد د�ست�ر  على هرم �ل�سلطة، هذ� �لتمن�سّ
�لعام 2012، وما �سحبه من خطاب تجنيدي يق�م على �لعاطفة �لدينية، د�ست�ر عّ��ص لفترة 
�لنقاط �لإيجابية،  �أنه تجاوزه في بع�ص  1971 لكن يجب ت��سيح  وجيزة ن�ص نظيره ل�سنة 
�لثالثة على حق�ق  بالن�ص في مادته  �لم�سرية  �لد�ساتير  تاريخ  �إقر�ره لأول مرة في  ومنها 
�لم�سح�ن،  فتنة �لختالف  و�أغرقتها في  �إجابتها  �أف�سدت  �لمادة  لكن هذه  �لم�سلمين،  غير 
�لمادة )219( �لمف�سرة لل�سريعة و�لمن�س��ص عليها في �لمادة �لثانية من �لد�ست�ر، هاتان 
�لمادتان �أثارتا �لجدل حتى مع لجنة �لخم�سين)29( �لتي ن�سبت بعد �لتح�ل غير �لد�ست�ري 

�لذي عرفته م�سر منذ ج��ن 2013.

فقد �أخرجت هذه �لمادة من �لمعادلة �لد�ست�رية كل �لمذ�هب �لأخرى وخا�سة �أ�سحاب 
مذهب �أهل �لبيت و�لبهائيين، وه� �أمر يف�سر �لختالف �لم�ستمر ح�ل هذه �لمادة وكذلك 
�لم�سدر  و�ليه�د  �لم�سيحيين  �لم�سريين من  �سر�ئع  »مبادئ  �أن  على  ين�س�ص  �لذي  �لبند 
قياد�تهم  و�ختيار  �لدينية،  و�س�ؤونهم  �ل�سخ�سية،  لأح��لهم  مة  �لمنِظّ للت�سريعات  �لرئي�سي 
�لروحية«. وتعتبر �لكني�سة �لقبطية هذ� �لتن�سي�ص بمثابة تمييز بين �لم�سلم و�لقبطي، وباأنه 
�إلى جانب �لحيف �لذي ي�سيب �لفرق �لأخرى مثل  يجعل �لم�سيحي »م��طنًا درجة ثانية«، 

�لبهائيين)30( �لمهمل ذكرهم في �لن�ص �لد�ست�ري.

 وللخروج من هذه �لحالة، تقترح مجم�عة من منظمات �لمجتمع وعلى ر�أ�سها منظمة 
»عالم و�حد« �لتي طالبت باإدخال مادة و��سحة لحماية حق�ق �لإن�سان في �لد�ست�ر �لجديد 
�لق��نين  »تت��فق  ه�)31(:  ن�سها  مادة  باإ�سافة  �سياغته  على  �لخم�سين  لجنة  تعمل  �لذي 

)29( �لت�سمية نف�سها �أعطيت �لعام 1953 للجنة �لتي �ساغت د�ست�ر �لعام 1956.
)30( كانت �ملادة )219( يف د�ست�ر 2012 تن�ص على �أن »مبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية ت�سمل �أدلتها �لكلية وق��عدها 

�لأ�س�لية و�لفقهية وم�سادرها �ملعتربة يف مذ�هب �أهل �ل�سنة و�جلماعة«.
)31( جاء هذ� �ملطلب يف بيان �أُ�سدربتاريخ 2013/9/18.
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و�لت�سريعات �لم�سرية، مع �لم��ثيق و�لعه�د �لدولية �لخا�سة بحق�ق �لإن�سان و�لتي �سدقت 
�لحق�قية  �لمنظمات  مع  بالتعاون  �لإن�سان،  لحق�ق  �لق�مي  �لمجل�ص  ويق�م  م�سر،  عليها 

�لم�سرية بعملية �لتحقق من ذلك وتقديم �قتر�حاتهم للمجل�ص �لت�سريعي للبت فيها«.

�لمجتمع  ومنظمات  �لأحز�ب  من  مجم�عة  حّذرت   ،2012 د�ست�ر  �عتماد  قبل  لكن 
�لمدني من خطر �عتماد �لمادة )36( من �لباب �لمتعلق بالحق�ق و�لحريات �لمعنية بتر�سيخ 
�لتد�بير  كافة  باتخاذ  �لدولة  تن�ص على:«�لتز�م  و�لتي  و�لمر�أة،  �لرجل  بين  �لم�ساو�ة  مبد�أ 
�لت�سريعية و�لتنفيذية لتر�سيخ مبد�أ م�ساو�ة �لمر�أة مع �لرجل في مجالت �لحياة �ل�سيا�سية 
�ل�سريعة  باأحكام  بما ل يخل  �لأخرى  �لمجالت  و�سائر  و�لثقافية و�لقت�سادية و�لجتماعية 
�لإ�سالمية. وت�فر �لدولة خدمات �لأم�مة و�لطف�لة بالمجان وتكفل للمر�أة �لحماية و�لرعاية 
�لأ�سرة  �لت�فيق بين و�جباتها نح�  �لجتماعية و�لقت�سادية و�ل�سحية وحق �لإرث وت�سمن 
�لذي  �لتر�جع  �أ�سباب  �أحد  نفى  قد  لكان  به،  �أخذ  ل�  �لم�قف  هذ�  �لمجتمع.«،  فى  وعملها 

عرفته وتعرفه م�سر منذ 30 ماي� 2013. 

�لمنطقة  كل  على  �لم�سرية،  �لد�ست�رية  �لتجربة  تثيره  �لذي  �لإ�سكال  تعميم  ويمكن 
ذلك  �لثقافية،  �لتركة  وطبيعة  �لتاريخي  �لم�سار  في  �لفارق  مع  و�لمغاربية، خا�سة  �لعربية 
م�ست�ى  �إلى  ترق  لم  �لمغاربية  �لمنطقة  في  �لد�ست�رية  و�لإ�سالحات  �لد�سترة  عملية  �أن 
�إن  �لق�ل  ويمكن  �لك�ل�نيالية.  �لفترة  �أثناء  �ل�سيا�سية  �لممار�سة  مر�حل  مع  حتى  �لقطيعة 
�لتجارب �لقائمة ل تمثل ��ستثناء في بع�ص �لج��نب، بل ول تمثل فارقًا ج�هريًا بين �لمر�حل 
�لتاريخية للممار�سة �ل�سيا�سية و�آلياتها بعد �ل�ستقالل في �لعم�م و�لمنطقة �لمغاربية على 
وجه �لخ�س��ص، �إذ بعد فترة �لنعتاق)32(، �أخذت كل �لإ�سالحات �لد�ست�رية �لطابع �لآني 
�ل�ظيفي ولي�ص طابع �لتغيير على م�ست�ى فل�سفة �لن�ص ومبادئه، �إذ تبادر �لنخب �لحاكمة 
مطعمة  ت��زنات  خلق  ثم  ومن  ذ�تها،  �إنتاج  �إعادة  �أجل  من  �لد�ست�رية  بالإ�سالحات  عادة 
�لإ�سالحات  تهدف هذه  ول  على طبيعتها.  �لأنظمة  و��ستمر�رية  �ل�ستقر�ر  على  للمحافظة 
�إلى �إعادة بناء م�ؤ�س�سات �لدولة وتفعيل �آليات فعالياتها �لقان�نية �ل�سامنة لحق�ق �لم��طنة 
�لم�ساو�ة  وعدم  �لكبح  قيم  تخطي  ثم  ومن  �لمعتلة،  �ل�سيا�سية  �لممار�سات  من  للخروج 

�لمر�سخة �جتماعيًا. 

)32( ح�سب  �ل�سيخ عبد �هلل جاب �للهن، فاإن �لد�ست�ر �جلز�ئري �حلايل �لذي يتك�ن من 180 مادة ل ي�سلح 
منها لطبيعة �ملرحلة �إل 75 مادة )�نظر �خلرب ، 2 ماي� 2013(.
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�لنقد  فل�سفة  نهج  �لمغاربية  �لمنطقة  �لد�ست�ري في  �لإ�سالح  تعتمد كل م�ساريع  ولم 
�لإيجابي و�لقطيعة �لم�زونة مع قيم �لتر�ث �لثقافي �لت�سلطي، �إن كان على م�ست�ى تقاليد 
لالآخر  �لنافية  وحتى  و�لمف�سدة  �لفا�سدة  �ل�سيا�سية  �لممار�سات  قيم  �أو  �لمكل�سنة  �لمجتمع 
�لمخالف، في تعار�ص مع �لقيم و�لمعايير �لتي ت�سمن للم��طن �لحريات �لأ�سا�سية في كليتها 

دون �لتجزئة �لتي تفر�سها عادة �أيدي�ل�جية �لخ�س��سية �لثقافية.

وتكّر�ص �لد�ساتير �لقائمة في �لمنطقة �لمغاربية وم�ساريع تلك �لالحقة كلها، وتغّلب 
�لخ�س��سية �لثقافية على ك�نية حق�ق �لإن�سان، بل وتعطي �سفة �لقد��سة لرم�زها �لتقليدية 
و�أحكام قيمها �لدينية �لفقهية ذ�ت �لطابع �لجتهادي، وتحاول �أن تمرر �لت�جه ذ�ته �لذي 
بت على ر�أ�ص �ل�سلطة  تحاول دمجه في م�سروع م�س�دة �لد�ست�ر، �لق�ى �ل�سيا�سية �لتي تن�سّ
بت على ر�أ�ص  �لتنفيذية في ت�ن�ص، وه� ما يمثل عدم قدرة �أو ��ستعد�د هذه �لق�ى �لتي تمن�سّ
�لأيدي�ل�جي  و�لتاأ�سي�ص  �لخلط  للخروج من حالة  �لعربية  �ل�سع�ب  ث�ر�ن  �ل�سلطة بعد حالة 
�لخ�س��سية  جعل  �إمكانية  نفي  بل  �لثقافية،  و�لخ�س��سية  �لك�نية  بين  �لتعار�ص  لم�ساألة 
قاعدة وم�سدرً� لإثر�ء د�ست�ر �لم��طنة �لحقيقية، وتعزيز �لم��د �ل�سامنة لحق�ق �لإن�سان 
ب�سفتها من �أولى �لأول�يات في عملية �لتغيير �ل�سلمي و�لجذري �لتي تن�سده وتعمل من �أجله 
�لق�ى �لحية في �لمنطقة �لمغاربية للخروج من �لحالة �لد�ست�رية �لتي تعاني من جملة من 

�لن��ق�ص نذكر منها:

�أوًل: جل �لد�ساتير �لمعتمدة في �لمنطقة �لمغاربية مف�س�لة عن ج�هر ق�سايا و�قع 
�لمجتمع، ول تعك�ص من �لناحية �لنظرية عمق مطلب �لتغيير. 

ثانيًا: �لجدل �لما�سي و�لقائم ح�ل م�ساريع �لد�سترة لم يرق �إلى م�ست�ى مطلب م�سروع 
�إقامة مجتمع �لإن�سان �لمزدهر و�لتعددي �لذي ت�س�ده قيم �لحتر�م �لمتبادل وثقافة فل�سفة 

روح �لم��طنة بمفه�مها �ل���سع و�ل�سامل غير �لمجز�أ.

ثالثًا: جل �لد�ساتير �لمغاربية تعاني من ع�ر م��د �لخ�س��سية �لثقافية وثقلها �لمعطل 
لفعالية منظمة �لق��نين �لمتعلقة بحق�ق �لإن�سان و�لم�ساو�ة. 

ر�بعًا: كل د�ساتير �لمنطقة �لمغاربية لم تكت�سب �سرعيتها من �لإر�دة �ل�سعبية �لحرة 
وب��سيلة  خاللها  من  �لأمم  تعبر  �لتي  �لتاأ�سي�سية  �لهيئات  في  عادة  تتج�سد  و�لتي  �ل��عية 
�لنتخابات عن �ختيار�تها �ل�سيا�سية وفل�سفة عي�سها �لم�سترك �لقائم على �لحتر�م �لمتبادل. 
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خام�سًا: عملية �لإ�سالحات �لد�ست�رية تمت، وما ز�ل �ساحب �لمبادرة فيها بطريقة 
ت�سرعن  �لتي  و�لتنفيذية  �لد�ست�رية  �ل�س�رية  �لأنظمة  وم�ؤ�س�سات  �لحاكم  ه�  مزدوجة، 

ب���سطة �آلية �ل�ستفتاء لم�ساريع �لد�ساتير.

 ول ت�سكل �لحالة �لمغربية على �سبيل �لمثال، ��ستثناء)33( بالرغم من فر�دة ت�سدير 
د�ست�ر 2011 و�لذي ين�ص على: »بناء دولة ديمقر�طية ي�س�دها �لحق و�لقان�ن، ت���سل �إقامة 
دعائم  و�إر�ساء  �لجيدة،  و�لحكامة  و�لتعددية  �لم�ساركة  مرتكز�تها  حديثة،  دولة  م�ؤ�س�سات 
�لفر�ص،  وتكاف�ؤ  و�لم�ساو�ة،  و�لكر�مة  و�لحرية  بالأمن  �لجميع  يتمتع فيه  مجتمع مت�سامن، 
وو�جبات  حق�ق  بين  �لتالزم  نطاق  في  �لكريم،  �لعي�ص  ومق�مات  �لجتماعية،  و�لعد�لة 
بين  �لمتبادل  و�لتفاهم  و�لح��ر،  و�لت�سامح  و�لعتد�ل  �لنفتاح  ظل  في  وذلك  �لم��طنة.« 
كما  �لإن�سان  حق�ق  باحتر�م  �للتز�م  جانب  �إلى  جميعًا،  �لإن�سانية  و�لح�سار�ت  �لثقافات 
ه� متعارف عليها دوليًا، ويعتبر هذ� �لت�سدير من �لناحية �لنظرية �سابقة تاريخية و�عدة، 
بحق�ق  �ل�سلة  ذ�ت  �لج�هرية  �لق�سايا  من  جملة  على  ذ�ته  �لد�ست�ر  ين�ص  عندما  خا�سة 

�لإن�سان و�لم�ساو�ة، ومن هذه �لق�سايا �لج�هرية ن�سّدد على �لآتي:

�لإن�ساني،  �لدولي  �لقان�ن  روح  وفق  بها  و�لنه��ص  �لإن�سان  حق�ق  منظ�مة  حماية   -
و�لإ�سهام في تط�يرها، مع مر�عاة �لطابع �لك�ني لتلك �لحق�ق وعدم قابليتها للتجزئة.

�أو  �لثقافة  �أو  �لمعتقد  �أو  �لل�ن  �لجن�ص،  ب�سبب  �لتمييز  �أ�سكال  كل  ومكافحة  حظر   -
�لنتماء �لجتماعي �أو �لجه�ي �أو �للغة �أو �لإعاقة �أو �أي و�سع �سخ�سي، مهما كان، �إلى جانب 

�عتماده تعريفًا م��سعًا لله�ية �لمغربية على �أ�سا�ص �لتعدد �لثقافي و�لثني �لمن�سجم. 

)33( كنم�ذج لهذ� �ل��قع �لتاريخي، نذكر �لتجربة �ملغربية و�مل�ريتانية، بالن�سبة لالأوىل ��ستبعاد �أ�سل�ب �جلمعية 
�أن  كما  لها،  �لد�ئمة  ��ست�سارته  ثم  ومن  �مللك  �لأمة ح�ل  �إجماع  �إىل  �لق�سر  يرجعها خطاب  �لتاأ�سي�سية 
�أي م�سروع د�ست�ر خارج �لإر�دة �مللكية ح�سب �خلطاب ذ�ته يتنافى مع »�سم� �ل�سلطة �مللكية« و»�ل�سلطة 
بهذ�  فالد�ست�ر   ،1996  ،1992  ،1972  ،1970  ،1962 د�ساتري  �أعدت  �لتي  هي  �ل�سلطة  هذه  �ل�سامية«، 
�ملعنى ه� كما قال �مللك �لر�حل �حل�سن �لثاين »مل يـاأِت نتيجة مطالب« بل كان نتيجة رغبة ملكية، لهذ� 
يق�ل »لقد �سنعته بيدي« ومن ي�ستطيع �أن »مينح« ي�ستطيع �أن »مينع«. �لتجربة �مل�ريتانية تدخل يف �سياق 
تاريخي خمتلف، �إذ بد�أت فيها عملية �لد�سرتة �لعام 1958 مببادرة ك�ل�نيالية بتعيني جلنة تاأ�سي�سية يف 
�لإعالن عن ميالد  �لذي مت مب�جبه  �مل�ريتاين  �لد�ست�ر  باإعد�د م�سروع  قامت  �للجنة  �لهيمنة، هذه  ظل 
�جلمه�رية �مل�ريتانية �لإ�سالمية ومت عر�سه �لعام 1959 على �أعيان �لقبائل، ليتم �لعمل به، بعد ��ستقالل 
�لعام 1960. ومت �لعتماد على �لطريقة نف�سها يف �إ�سد�ر د�ست�ر 20 ماي� 1960، و�لنهج و�مل�سار ذ�ته مت 
�عتماده �لعام 1991 حني �سكلت جلنة تاأ�سي�سية  قامت باإعد�د د�ست�ر جديد عر�ص للم�سادقة عليه �سعبيًا 

يف  12 ي�لي� من �ل�سنة ذ�تها.
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لقد جاء هذ� �لد�ست�ر وت�سديره �لذي يعتبر ��ستثناء مقارنة بما يماثله في �لمنطقة 
�لعربية، في �لحقيقة، كنتيجة لتط�ر تاريخي ط�يل، لكن عجلت به ظروف ما ي�سمى بالربيع 
�لعربي �لذي كان له ثقله في �لحالة �لت�ن�سية. وتعتبر �لم�ساألة �لد�ست�رية في ت�ن�ص �أقل ت�سعبًا 
�لمر�حل  في  �لد�سترة  عملية  مرت  �إذ  �لمغربية،  �لحالة  مع  مقارنة  �لتاريخية  �لناحية  من 
�لأولى ب�سال�سة، وتم �نتخاب مجل�ص تاأ�سي�سي بعد �ل�ستقالل �أعد د�ست�ر 1959 �لم�سبع من 
�لناحية �لفل�سفية بالروؤى �لتحديثية �لب�رقيبية �لتي جعلت من ق�سايا �لمر�أة �أحد �لأهد�ف 
�لأ�سا�سية في م�سروع تنمية �لمجتمع �لت�ن�سي؛ نتيجتها كانت مدونة �لأح��ل �ل�سخ�سية �لتي 
�أثارت �لكثير من �لجدل من طرف �لق�ى �لمحافظة في �لمجتمع �لتي وجدت فر�ستها في 
ت�ستمد  �لتي  �لمدونة  هذه  �أقرتها  �لتي  �لمكت�سبة  �لمر�أة  حق�ق  بع�ص  عن  �لتر�جع  محاولة 

�سرعيتها من فل�سفة د�ست�ر 1958. 

د�ست�ري  ن�ص  ل�سياغة  �لمحاولت  من  جملة  هناك  كانت   ،2011 �لعام  ث�ر�ن  وبعد 
فيبري  �سهر  في  �أن�ساأت  �لتي  �ل�ست  �لتاأ�سي�سية  �للجان  قبل  من  م�سروع  �أول  �أعد  �إذ  بديل، 
2012 د�خل �لمجل�ص �لتاأ�سي�سي وتم �إ�سد�ر هذ� �لم�سروع �لأول في �أوت 2012، لكن �ساحبه 
خالف نتيجة �لجدل �لمثار ح�ل ه�ية �لج�لة وماكنة �ل�سريعة في �لن�ص �لد�ست�ري، و�لجدل 
مع  قائمًا  ز�ل  ما  �له�ية  وجدل  �سبتمبر،  ل�سهر  �لثاني  �لم�سروع  ن�ص  �سياغة  �ساحب  ذ�ته 

�لن�سخة �لثالثة ل�سنة 2013.

حالــــة الجزائر:
�لمر�حل  طبيعة  مع  ج�هرية  عالقة  لها  �لإن�سان  وحق�ق  �له�ية  م�ساألة  عن  �لحديث 
ثم ل يمكن  �لجز�ئر، ومن  و�لمعدلة)34(  في  �لأ�سا�سية  �لد�ساتير  بها  �لتي مرت  �لتاريخية 

عزلها عن طبيعة �ل�سلطة ونخبها �لتي هيمنت على �لقر�ر �ل�سيا�سي منذ �لعام 1962.

�لتي  �لتاأ�سي�سية  �لم�ؤ�س�سات  خارج  �لد�ست�رية  و�لتعديالت  �لإ�سالحات  جميع  وتمت 
تنادي بها نخب �لمعار�سة �لديمقر�طية �لعلمانية على �سعفها منذ �لعام 1963، ول يخرج 
م�سلك �لتعديل �لد�ست�ري �لمرتقب �لذي �أعلن عنه رئي�ص �لجمه�رية في خطاب متاأزم في 
15 �إبريل 2011 من هذ� �لمنطق، بل ل يع�ل �أن يك�ن هذ� �لتعديل ذ� بعد فل�سفي عميق في ما يتعلق 
�ل�س��سي�ل�جية  �لكتلة  لأن  �لفعلي،  �لثقافي  �لتن�ع  على  �لقائمة  و�لتعددية  �لإن�سان  بحق�ق 
�لم�سرفة على �لتعديل هي ذ�تها �ساحبة �لمبادرة وممار�سة �ل�سلطة ما يجعل �لهدف محدد 

)34( �جلز�ئر عرفت منذ �ل�ستقالل ثمانية د�ساتري؛ �أربعة د�ساتري جديدة �ساملة، و�أربعة معدلة.
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م�سبقًا، كما كانت عليه �لحال تاريخيًا مع ثبات �آليات �لتعديالت �لد�ست�رية)35( بالرغم من 
تاأكيد �لخطاب �ل�سيا�سي على �سرورة �لإ�سالحات �لج�هرية)36( وتغيير �آلياتها.

هذ�   ،1996 �لعام  تعديله  وم�سلك  �أ�سباب  وكذ�  ��ستثنائية  حالة   1989 د�ست�ر  يك�ن  قد 
�لم�سلك �أخذ طابع �ل�ست�سارة �لم��سعة �لم�سح�بة بعملية �سرح وت�عية على �لم�ست�ى �ل�سعبي، 
�لهدف منها �لخروج من حالة �لخ�س��سية �لدينية �لتي وظفها �لتيار �لإ�سالمي في �سر�عه مع 
�ل�سلطة بمنطق �لإحالل ولي�ص �لتغيير، ومن ثم كان �لتعديل �لد�ست�ري �لم�سار �إليه يهدف �إلى 
�سبط ��ستخد�م �لدين في �ل�سيا�سة عن طريق منع �ل�ستعانة بالألفاظ �لدينية في ت�سمية �لأحز�ب 
د�ست�رية)37(  م�ؤ�س�سة  ��ستحدث  معدًل،  د�ست�رً�  كانت  و�لنتيجة  �ل�سيا�سية،  �لم�ساريع  و�سياغة 

تح�سبًا لإمكانية ع�دة ظه�ر �أغلبية �إ�سالمية قد تاأتي بها �لنتخابات �لت�سريعية في �لم�ستقبل.

هرم  على  �ل�ستمر�ر  لحاجة  نتيجة  فكانت   ،1999 �لعام  �لد�ست�رية  �لتعديالت  �أما 
�لم��طنة  بحق�ق  �لمتعلقة  �لج�هرية  �لم�سائل  بع�ص  عالجت  و�إن  �لتنفيذية،  �ل�سلطة 
و�لم�ساو�ة بين �لجن�سين، و�لحق�ق �لثقافية وعلى ر�أ�سها د�سترة �للغة �لأمازيغية، �إ�سافة �إلى 
ذلك �لتعديل �لذي �أدخل على �لد�ست�ر �لعام 2002، ثّبت هذ� �لمطلب �لثقافي بتن�سي�سه 
1963 �لذي حدد  على �عتبار �للغة �لأمازيغية لغة وطنية)38(، هذ� �لمطلب تجاهله د�ست�ر 
�له�ية �لثقافية للدولة وح�سرها كما تن�ص عليه �لمادة )4( بالتاأكيد على �أن: »�لإ�سالم دين 
�لدولة«، ولكنها في ذ�ت �ل�قت، تركز على حق وحرية �لمعتقد  بن�سها في �سطرها �لثاني 
بالق�ل: »ت�سمن �لجمه�رية لكل فــرد �حتر�م �آر�ئه ومعتقد�ته وحرية ممار�سة �لأديان«. لكن 
هذ� �لحق من �لناحية �ل�سيا�سية تقيده �لمادة )49( و�لتي ن�سها: »يمكن لكل م�سلم جز�ئري 
رئي�سًا  ينتخب  �أن  و�ل�سيا�سية  �لمدنية  بحق�قه  ومتمتع  �لأقل  على  �سنة   35 بلغ عمره  �لأ�سل 
�لمادة  وخا�سة  �ل�سيا�سية  �لحق�ق  باب  م��د  بع�ص  مع  تتخا�سم  �لمادة  هذه  للجمه�رية«، 

)12( �لتي تن�ص على �أن: »لكل �لم��طنين من �لجن�سين نف�ص �لحق�ق ونف�ص �ل��جبات«. 

)35( من�ذجها جلنة رئي�ص �لغرفة �لربملانية �لثانية وكذ� جلنة �خلرب�ء �لتي ن�سبت ل�سياغة م��د �لد�ست�ر �جلديد 
و�ل�سخ�سيات  �ملعتمدة  �لأحز�ب  مع  �لذكر  �ل�سالفة  �ل�ست�سارية  �للجنة  لقاء�ت  ح��سلة  على  �عتمادً�  �ملرتقب  
�ل�طنية �لرمزية ومنها جبهة �لعد�لة و�لتنمية �لتي يرت�أ�سها �سعد جاب �هلل، و�لتي تقرتح تن�سيب هيئة وطنية متثل 
�لتيار�ت �ل�سيا�سية �مل�ج�دة، مب�ساركة متخ�س�سني يف �لقان�ن �لد�ست�ري لإعد�د وثيقة تعالج �ختاللت �لد�ست�ر 

�حلايل، هذ� �لد�ست�ر يتك�ن من 192 مادة وح�سب هذ� �ملنطق ل ميكن �لحتفاظ �إل بـ 80 مادة منه �ساحلة.
)36( خطاب رئي�ص �لدولة ح�ل �لإ�سالحات �لد�ست�رية �لعام 2008  �أ�سار �إىل �أنه ي�سعى �إىل تعديل د�ست�ري جذري.

)37( غرفة برملانية ثانية.
مر�ت  وعدد  �لرئا�سة  من�سب  مبدة  تتعلق  خا�سة  حلالة  ��ستجابة  ه�   2008 �لعام  �أدخل  �لذي  �لتعديل   )38(

�لرت�سح، �إذ جعلت �ملادة )74( من�سب �لرئا�سة مفت�حًا من حيث �ملدة وعدد عهد �لرت�سح.
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�لدولة«،  1976: »�لإ�سالم دين  �له�ية �لمدنية، تن�ص عليها �لمادة )2( من د�ست�ر   
�أن مرجعية عنا�سر �له�ية و�لخ�س��سية  ويركز هذ� �لد�ست�ر بالن�ص في �لمادة )6( على 
�لدولة«،  وق��نين  �لأمة  ل�سيا�سة  �لأ�سا�سي  �لم�سدر  ه�  �ل�طني  »�لميثاق  متنها:  �لثقافية 
تطبيقًا ل�سيا�سة مبادئ �لث�رة �لثقافية �لمن�س��ص على �أهد�فها في �لمادة )19(، ومن هذه 

�لأهد�ف:
�أ( �لتاأكيد على �لمحافظة على عنا�سر �ل�سخ�سية �ل�طنية. 

ب( �عتماد �أ�سل�ب حياتي ين�سجم مع �لأخالق �لإ�سالمية ومبادئ �ل�ستر�كية. 

هذ� �لتاأكيد يتعار�ص مع �لحق�ق �لمطلقة �لمن�س��ص عليها في �لباب �لر�بع �لخا�ص 
بالحريات �لأ�سا�سية وحق�ق �لإن�سان و�لم��طن، و�لذي تن�ص �لمادة )39( منه على �سمان 
في  �لفرد  لحرية  �لعام  �لإطار  �سمن  و�لم��طنين.«،  �لإن�سان  وحق�ق  �لأ�سا�سية  »�لحريات 
م�سبقة  �أحكام  على  قائم  تمييز  وبدون  و�ل��جبات  �لحق�ق  في  و�لت�ساوي  �لخا�سة  حياته 
�لمذك�رة، وكذ�  �لد�ست�رية  �لمادة  �لحرفة كما تن�ص عليه روح  �أو  �لعرق  �أو  بالجن�ص  تتعلق 
�لمادة )41( �لتي ن�سها: »تكفل �لدولة �لم�ساو�ة لكل �لم��طنين، وذلك باإز�لة �لعقبات ذ�ت 
�لطابع �لقت�سادي و�لجتماعي و�لثقافي �لتي تحد في �ل��قع من �لم�ساو�ة بين �لم��طنين 
وتعيق �زدهار �لإن�سان، وتح�ل دون �لم�ساركة �لفعلية لكل �لم��طنين في �لتنظيم �ل�سيا�سي 

و�لقت�سادي و�لجتماعي و�لثقافي.

تن�ص  �إذ  �لد�ست�ر،  هذ�  في  �لدللة  وقطعية  �لمعنى  و��سحة  فهي  �لمر�أة  مكانة  �أما 
و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لحق�ق  »كل  ي�سمن  �لد�ست�ر  �أن  على   )42( �لمادة 
قيم  وتعطله  �لفعلية  �لممار�سة  تعاك�سه  �لتن�سي�ص  هذ�  لكن  �لجز�ئرية«،  للمر�أة  و�لثقافية 
�لتقليد  و�سلطة  �لمذهبي  �لنتماء  و�سر�مة  �لدين  لأحادية  �لمطلقة  بالحقيقة  يق�ل  مجتمع 
�لتي تقهر معن�يًا وماديًا كل مخالف في �لر�أي وفي نمط �لعي�ص و�ل�سل�ك بالرغم من �سر�مة 
�لمادة )71( من �لد�ست�ر ذ�ته و�لتي تن�ص على �أن �لقان�ن يعاقب على �لمخالفات �لمرتكبة 

�سد �لحق�ق و�لحريــات وعلى كل م�سا�ص بال�سالمة �لبدنية �أو �لمعن�ية لالإن�سان. 

د�ست�ر 1996 �لذي ه� عبارة عن ن�سخة معدلة لد�ست�ر �لتعددية ل�سنة 1989، ديباجته 
�أرجع  �لتي  �لثقافية  و�لخ�س��سية  �لدولة  ما يخ�ص ه�ية  �لدللة في  م��ده �سريحة  وبع�ص 
في  �لّن�ميدية  �لتاأ�سي�سية  �لتاريخية  �لفترة  �إلى  �لجز�ئرية  �لد�ساتير  في  مرة  لأول  �أ�س�سها 
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مز�وجة مع �لفتح �لإ�سالمي من �لناحية �لتاريخية، لكن لهذه �له�ية و�لخ�س��سية �لثقافية، 
مكّ�نات م�سدر قيمها �لأ�سا�سية خم�سة حق�ل معرفية، هي: �لإ�سالم، �لعروبة، �لأمازيغية، 
�لثقافة �لمت��سطية، و�لثقافة �لإفريقية. وت�سند عملية �لتثاقف بين عنا�سر هذه �لخما�سية، 
ل  وجزء  �لإ�سالم،  »�أر�ص  �لجز�ئر:  �أن  على  بالتاأكيد   1996 د�ست�ر  ديباجة  عليها،  وت�سدد 

يتجّز�أ من �لمغرب �لعربي �لكبير، و�أر�ص عربّية، وبالد مت��سطّية و�إفريقّية«.

هذ� �لتعميم ت�سنده كذلك �لمادة )29( �لمتعلقة بعدم �لتمييز و�لتي تن�ص على �أن: 
»كّل �لم��طنين �س���سية �أمام �لقان�ن. ول يمكن �أن يتذّرع باأي تمييز يع�د �سببه �إلى �لم�لد، 

�أو �لعرق، �أو �لِجن�ص، �أو �لّر�أي، �أو �أّي �سرط �أو ظرف �آخر، �سخ�سي �أو �جتماعي«.

 ،1963 �لعام  منذ  �لجز�ئر  عرفتها  �لتي  �لد�ساتير  كل  �إن  �لق�ل  يمكن  �إيجاز،  وفي 
�لكثير  �لأهمية في  لكن هذه  باأهمية مطلقة،  و�لم�ساو�ة  �لحق�ق  فيها نظريًا م��س�ع  حظي 
من �لج��نب تعطلها �لم��د �لمتعلقة باله�ية و�لخ�س��سية �لثقافية، و�لتي تتناق�ص حتى مع 
�لق��نين �لع�س�ية ذ�ت �ل�سلة �لم�سندة د�ست�ريًا، ومنها د�ست�ر 1989 ون�سخته �لمعدلة �لعام 
1996 و�لذي تن�ص ديباجتها على: »�أن �لد�ست�ر ف�ق �لجميع، وه� �لقان�ن �لأ�سا�سي �لذي 
�لفردي  »�لدفاع  �لمادة )33( حق  وتعطي  و�لجماعية«.  �لفردية  و�لحريات  �لحق�ق  ي�سمن 
و�لجماعية«  �لفردية  �لحريات  لالإن�سان وعن  �لأ�سا�سية  �لحق�ق  �لجماعة عن  �أو عن طريق 
على خالف طبيعتها، لكن هذ� �لد�ست�ر وبالرغم من �إجابته من ناحية �إقر�ر �لتعددية �إل �أنه 
حرر ق�ى �سيا�سية محافظة من عقالها، ق�ى م�سروعها �ل�سيا�سي و�لجتماعي يتعار�ص مع 
�أب��ب �لد�ساتير �لجز�ئرية �لمتعلقة بالحريات �لفردية و�لجماعية، هذه �لق�ى كانت  م��د 
تطالب بتعديل م��د �لد�ست�ر لكي تت��فق مع خ�س��سيات �لنتماء �لثقافي وقيمه �لجتماعية 
وقد فر�ص  ومناهجه،  �لفقهي  �لمدر�سي  �لح�سر  �لفقهية ذ�ت  بالأحكام  �لم�سندة  �ل�ساكنة 
على  ركزت  و�لتي   ،1996 ل�سنة  �لد�ست�رية  �لتعديالت  �ل�سيا�سية  �لق�ى  هذه  ممار�سة  و�قع 
عدم ج��ز تاأ�سي�ص �لأحز�ب �ل�سيا�سية على �أ�سا�ص ديني �أو لغ�ي �أو عرقي �أو جن�سي �أو مهني 
�أو جه�ي)39(، لكن هذه �لتعديالت لم ترق �إلى حد نفي �لممار�سات �لتي تتعار�ص مع حق�ق 
�لأنظمة  تحاول  �لتي  وقيمها  �لثقافية  و�لخ�س��سية  �له�ية  بم�سالة  ربطها  نتيجة  �لإن�سان 
مهادنتها على ح�ساب حق�ق �لمر�أة، ما دفع جملة من منظمات �لمجتمع �لمدني �لمغاربي 

)39( �ملرجع نف�سه.
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�لمطالبة بـ »د�ست�ر �لم��طنة و�لم�ساو�ة« بر�سم �لطريق للتقدم و�لنه��ص �لم��سل �إلى �إقامة 
�لك�نية  �لعدل  قيم  تن�ص عليه  ما  �ل�س��سي�ل�جية وفق  بين جميع مك�ناته  �لم�ساو�ة  مجتمع 
و�لعه�د  �لإن�سان  لحق�ق  �لعالمي  �لإعالن  م�سامين  تج�سدها  م�ستركة  ث��بت  باعتبارها 

�لدولية، و�لتي تركز على �لمبادئ �لتالية: 

 �أوًل، من �لناحية �لفل�سفية على �أن حق�ق �لإن�سان كل ل يتجز�أ، وتمثل كيانًا م�حدً� غير 
قابل للتجزئة، ومن ثم ل تاأخذ �إل في �إطار ك�نيتها و�سم�ليتها ووحدتها، وعليه يجب �أن تركز 

م��د �لد�ساتير �لماأم�لة في ديباجتها على:
�أ- �لم�ساو�ة �لتامة و�لفعلية بين �لم��طنين ب�سرف �لنظر عن �لجن�ص. 

ب- د�سترة حق�ق �لم��طنة في كل �أبعادها �ل�سم�لية ب�سرف �لنظر عن حق �لنتماء 
مهما كانت طبيعته.

ج د�سترة �لحرية على م�ست�ى �ل�سمير وتطبيقاتها على م�ست�ى �لممار�سة �لجتماعية. 
�لدولة  �لتز�مات  على  و�لن�ص  ملزماتها  كل  في  �لجتماعية  �لعد�لة  على  �لن�ص  هـ- 

�تجاهها.
د- �لمعاملة �لإن�سانية و�حتر�م �سالمة �لحرمة �لج�سدية و�لمعن�ية و�لجن�سية لكل بني 

�لإن�سان ب�سرف �لنظر عن �إ�سكالية �لخ�س��سية �لثقافية. 

مع �لتاأكيد على: 
�لن�ساء و�لرجال في �لحق�ق  �لتامة و�لفعلية بين  �لم�ساو�ة  �لدولة  1- �سرورة �سمان 
و�ل��جبات في جميع �لمجالت �لعامة و�لخا�سة، د�خل �لعائلة وخارجها، و�لق�ل 
بعدم ج��ز �لتمييز ب�سبب �لعرق، �لل�ن،، �لدين، �لجن�ص، �لنتماء �لجه�ي، �لر�أي 

�ل�سيا�سي، �للغة، �لثروة، �لحالة �لمدنية، و�لإعاقة.
�لعم�مية، هيئات،  بال�سلطة  �لأمر  تعلق  �س��ء  �لتمييز مهما كان م�سدره  2- تحريم   
في  دوليًا  عليه  �لمتفق  �لتعريف  �عتماد  و�سرورة  �أفر�د،  �أو  جماعات  منظمات، 

�لتفاقات �لدولية �لخا�سة باإلغاء كل مظاهر �لتمييز.
3- �سمان �لحرمة �لج�سدية و�لمعن�ية و�لجن�سية لكل �لم��طنين.

�لمجال  في  و�لفعلية  �لكاملة  �لم��طنة  في  �لت�ساوي  للن�ساء  �لدولة  ت�سمن  �أن   -4
�ل�سيا�سي �لنقابي و�لجمعياتي.
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5- ت�سهر �لدولة على تحقيق �لعد�لة �لجتماعية باإتاحة �لفر�سة �لمت�ساوية بين �لن�ساء 
و�لرجال في �لمجالت �لقت�سادية، �لجتماعية، و�لثقافية.

 ثانيًا : في مجال �لحق�ق، يجب �أن تن�ص �لد�ساتير �لماأم�لة على: 
1-  �سمان �لحريات �لأ�سا�سية وحق�ق �لإن�سان للن�ساء في ك�نيتها و�سم�ليتها وتر�بطها 

وعدم تجزئتها.
2-  و�لأهم �أن يت�سمن �لد�ست�ر مادة ت�سمن للن�ساء و�لرجال �لحق�ق و�ل��جبات في كل 
�لم�سائل �لمتعلقة باإبر�م عق�د �لزو�ج وف�سخها �إلى جانب �سمان �ل�سلطة �لعائلية 

�لم�ستركة بين �لأب�ين و�لعالقات �لأ�سرية و�لم�س�ؤولية �تجاه �لأطفال. 
و�عتبار  و�ل�لدة  بالحمل  �لمت�سلة  �لخ�س��سية  بالحق�ق  �لتمتع  في  �لن�ساء  حق   -3
وظيفة �لإنجاب وظيفة �جتماعية يتحمل �أعباوؤها �ل��لد�ن معًا وم�ؤ�س�سات �لدولة.

4- حق �لإبد�ع �لفني و�لثقافي و�لأكاديمي للمر�أة و�لرجل دون قيد �أو �سرط.

5- حرية �لتنقل في �لد�خل و�لخارج لكل �لم��طنين و�لم��طنات بدون و�ساية. 

�إلى جانب هذ� يجب:
�أ- �عتماد �لتنا�سف بين �لجن�سين كاآلية د�ست�رية لتحقيق �لم�ساو�ة.

ب- �لإقر�ر بعل�ية �لتفاقيات �لدولية �لم�سمنة لحق�ق �لإن�سان و�لم�سادق عليها من 
طرف �لدولة.

ج- و�سع قان�ن - �إطاري لمناه�سة �لعنف �لم�سلط على �لن�ساء، وتجريم �لعنف �لمادي 
و�لمعن�ي و�لجن�سي �لممار�ص على �لن�ساء في �لف�ساء �لعام و�لخا�ص.

د- و�سع قان�ن �إطار ل�سمان �لحرمة �لج�سدية و�لمعن�ية و�لجن�سية للن�ساء و�لبنات.



221

البابالثالث
المراأةفيخطابجماعةالإخوانوالحركاتال�سلفيةالعربية

اأدار الحوار: عريب الرنتاوي

موا�سيع الجل�سة:
• هل ثمة »م�ساحات رمادية« في هذ� �لخطاب، وكيف يمكن تبديدها؟ ما م�قف جماعات 
�ل�سيا�سية  بالحق�ق  �لخا�سة  �لدولية  و�لمعاهد�ت  �لم��ثيق  من  �لم�سلمين  �لإخ��ن 

و�لمدنية و�لقت�سادية و�لجتماعية للن�ساء؟

و�ل�ستالب  �لتهمي�ص  ومظاهر  �لق�س�ر  �أوجه  �ل�سلفية«:  »�لحركات  خطاب  في  �لمر�أة   •
�لخا�سة  �لدولية  و�لمعاهد�ت  �لم��ثيق  من  �ل�سلفية  �لحركات  م�قف  ما  و�ل�ستعباد. 

بالحق�ق �ل�سيا�سية و�لمدنية و�لقت�سادية و�لجتماعية للن�ساء؟

المحتويات:
ما�سي(.  �لفتاح  عبد  )د.  �لم�سلمين  �لإخ��ن  جماعة  خطاب  في  • �لمر�أة 

�لرنتاوي(.  )عريب  �لإجابة  بر�سم  • �أ�سئلة 
�أعلية عالني(.  �لنماذج )د.  �لعربي من خالل بع�ص  �لربيع  بعد  �ل�سلفي  • �لمر�أة في �لخطاب 

• تعقيب )عريب �لرنتاوي( 
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المراأةفيخطابجماعةالإخوانالم�سلمين

د. عبدالفتاح ما�سي)1(، م�سر

�لم�سلمين،  �لإخ��ن  �لمر�أة في خطاب جماعة  �لمقت�سبة م��س�ع  �ل�رقة  تتناول هذه 
وهي تحاول، في �لم�ساحة �لمتاحة �لمحدودة، �لإجابة عن بع�ص �لأ�سئلة �لتي طرحتها �أجندة 
�لمر�أة،  تجاه  �لم�سلمين  �لإخ��ن  ما خطاب جماعة  و�أهمها:  �لعرب«،  وربيع  »�لمر�أة  م�ؤتمر 
وهل من مناطق رمادية في هذ� �لخطاب؟ وما م�قف �لإخ��ن من �لم��ثيق �لدولية �لمت�سلة 
�لحركات  في  و�لبرلماني  �لإد�ري  �لم�ست�يين  على  للن�ساء  �ل�سيا�سي  �لتمثيل  وما  بالمر�أة؟ 

و�لأحز�ب �لتابعة لجماعة �لإخ��ن �لم�سلمين حاليًا؟

الموقف الفكري تجاه المراأة: 
بد�ية، يجب �لق�ل �إن جماعة �لإخ��ن - �لتي ن�ساأت في م�سر في ع�سرينيات �لقرن 
�لمحافظة من  �إلى حد كبير مع طبيعتها  تتما�سى  للمر�أة  روؤية محافظة  �لع�سرين - قدمت 
جهة، ومع �ل�سياق �لجتماعي و�ل�سيا�سي و�لتاريخي �لذي ن�ساأت فيه �لجماعة من جهة �أخرى. 
فقد ر�أى م�ؤ�س�ص �لجماعة �لإمام ح�سن �لبنا �أن مكان �لمر�أة ه� �لبيت، و�أن دورها �لأ�سا�سي 

ه� بناء �لأ�سرة وتربية �لن�سىء.)2(

)1( �أ�ستاذ �لعل�م �ل�سيا�سية �مل�ساعد بجامعة �لإ�سكندرية.
)2( كتب �لإمام �لبنا: »علم�ها كيف ت�س�د فى مملكتها �لطبيعية مملكة �ملنزل، وكيف تك�ن �بنة �ساحلة و�أختًا 
�ساحلة وزوجًا �ساحلة و�أمًا �ساحلة، و�أر�سدوها �إىل �لإقالع عن �سيئ �لعاد�ت و�لإ�سر�ف فى �لكماليات، 
�لختالط  هذ�  وبني  بينها  وح�ل��  و�ل�سال�نات،  �لأندية  فى  �لأوقات  و�سياع  �حلفالت  غ�سيان  و�منع�ها 
�ل�سائن �لذى �أ�ساع عليها عزتها وكر�متها ور�حة �سمريها وهناءة بالها، و�أفقدها مع ذلك �أف�سل ما ي�سرف 
به �ل�ساحلات من �لن�ساء، وعلم�ها دينها و�سل�ها بربها ول حترم�ها �سعادة معرفة �هلل، فما �أ�سعد قلب 
�ملر�أة حني تقرتن فيه حمبة �هلل مبحبة �لزوج وحمبة �لأولد«. �نظر: »�لإمام ح�سن �لبنا يكتب عن �ملر�أة، من 

�أهد�ف �لدع�ة: �ملر�أة �مل�سلمة )2(«، ويكيبيديا �لإخ��ن �مل�سلمني، متاح على �لر�بط �لتايل: 
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8
%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%
D8%A7_%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%-
84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 (2014        11)فبراير
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وقد �أن�سات �لجماعة، بعد �سن��ت معدودة من قيامها في �إبريل 1932، جناحًا لالأخ��ت 
�لم�سلمات، تحت ��سم »فرق �لأخ��ت �لم�سلمات«، و�أ�سرفت عليها �ل�سيدة لبيبة �أحمد )وهي 
�أن  طبيعيًا  وكان   .)1919 ث�رة  في  و�ساركت  �لم�سرية  �ل�طنية  �لحركة  ن�ساء  من  و�حدة 
ينح�سر دور هذ� �لجناح في �لعمل �لترب�ي و�لدع�ي و�لخيري وفي تك�ين �لأ�سرة �ل�سالحة 
فقط. ثم �سار ��سم هذ� �لجناح »ق�سم �لأخ��ت �لم�سلمات«، وو�سعت له لحقًا لئحة تنفيذية 
في  للمر�أة  �لأ�سا�سية  �ل�ظيفة  بقاء  مع  �لم�سرية،  �لمحافظات  في  له  عدة  فروع  و�نت�سرت 

بعديها �لجتماعي و�لأ�سري.)3(

�لمر�أة في  1947، مهام  �أكت�بر  للمر�أة في  �لأولى  �لبنا، في ر�سالته  �لإمام  وقد حدد 
و�أعلن  و�لفج�ر.  �لإباحية  ومحاربة  �لجتماعية  وظيفتها  وتحديد  �لأ�سرة  وتك�ين  �لتربية 
في  وظيفتها  �أد�ء  مع  تتعار�ص  ل  �لتي  �لعامة  �لإن�سانية  �لحق�ق  في  �لرجل  مع  م�ساو�تها 
�أن على �لن�ساء تعُلم »ما ل غنى لهن  �لمجتمع. وبالن�سبة لتعليم �لمر�أة، �عتبر �لإمام �لبنا 
رجاًل  �ل�سالح  �ل�سلف  وتاريخ  و�لدين  و�لح�ساب  و�لكتابة  كالقر�ءة  ل��زم مهمتهن  عنه من 
ون�ساء، وتدبير �لمنزل و�ل�س�ؤون �ل�سحية ومبادئ �لتربية و�سيا�سة �لأطفال وكل ما تحتاج �إليه 
�لأمم في تنظيم بيتها ورعاية �أطفالها«)4(، �إل �أنه �عتبر �أن »�لمجالت في غير ذلك من �لعل�م 
�لتي ل حاجة للمر�أة بها، فعبث ل طائل تحته..«)5(. ولئن كان هذ� �لم�قف يتفق مع ظروف 
مطلع �لقرن �لع�سرين، فقد تط�ر مع �لزمن �إيجابيًا ل�سالح تعليم �لمر�أة في كافة �لمجالت.    

لكن برغم �أن هناك �جتهاد�ت فقهية قدمها بع�ص �لعلماء و�لمفكرون من د�خل �لجماعة 
ومن خارجها، لعل �أهمها م��س�عة تحرير �لمر�أة في ع�سر �لر�سالة لالأ�ستاذ عبد �لحليم �أب� 
�إل  وغيرهم،  �سابق  و�سيد  �لقر�ساوي  وي��سف  �لغز�لي  محمد  �لم�سايخ  �أعمال  بجانب  �سقة 
�أن �لجماعة لم ت�ستفد كثيرً� من هذه �لجتهاد�ت، وظل �ل��سع �لمتدني للمر�أة متاأثرً� بق�ة 
�أن  ب�سيادة �لفكر �لمحافظ د�خلها وبال�سياق �لجتماعي و�ل�سيا�سي للمجتمع خارجها. كما 
�إذ مع  �لمر�أة،  �أثر �سلبيًا على دور  �لعنف �لجهادي«  �أطلق عليه »جماعات  �نت�سار ن�ساط ما 

�رتفاع وتيرة �لعنف تتر�جع �لأ�س��ت �لمعتدلة و�ل��سطية ب�سكل عام. 

)3( �ملرجع �ل�سابق.
)4(  �ملرجع �ل�سابق.
)5( �ملرجع �ل�سابق.
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الموقف من المواثيق الدولية:
ظلت لجماعة �لإخ��ن �لم�سلمين م��قف محافظة تجاه �لم��ثيق و�لمعاهد�ت �لدولية 
ذ�ت �ل�سلة بالمر�أة �ساأنها في ذلك �ساأن �لتيار�ت �لإ�سالمية �لأخرى و�لم�ؤ�س�سات �لدينية 
كافة  »�إلغاء  �تفاقية  هي  هنا  �لأهم  �لتفاقية  ولعل  �لمحافظة.  �لجمعيات  وبع�ص  �لر�سمية 
و�لتي دخلت حيز   ،CEDAW »�سيد�و«  �خت�سارً�  تعرف  ما  �أو  �لمر�أة«  �لتمييز �سد  �أ�سكال 
بين  �لمطلقة  �لم�ساو�ة  �إلى  تدع�  مادة  ثالثين  �لتفاقية  هذه  وت�سم   .1980 �لعام  �لتنفيذ 
�لمر�أة كفرد  �إلى  �لنظر  �أي  �لفردية،  وت�ؤكد على مبد�أ  �لميادين،  و�لمر�أة في جميع  �لرجل 
ولي�ص كع�س� في �أ�سرة، وب�سرف �لنظر عن حالتها �لجتماعية، عزباء �أو متزوجة �أو مطلقة 
�أو �أرملة. وقد وقعت و�سدقت على �لتفاقية نح� 15 دولة عربية، مع بع�ص �لتحفظات �لتي 

تركزت في كثير من �لحالت على �لم��د 2، 9، 15، و16.)6(

من  منها  �لقريبة  و�لأحز�ب  �لم�سلمين  �لإخ��ن  جماعة  م�قف  ه�  هنا  يهمنا  وما 
�لتفاقية. ففي �لمغرب رف�ص حزب �لعد�لة و�لتنمية رفع �لحك�مة �لمغربية تحفظاتها على 
2011. وقد ت��فق م�قف »�لعد�لة و�لتنمية« مع بقية �لتيار�ت  9 و16 في �سبتمبر  �لمادتين 
بالمرجعية  م�سا�ص  فيه  �لرفع  هذ�  �أن  باعتبار  و�لإ�سالح،  �لت�حيد  حركة  مثل  �لإ�سالمية 

�لإ�سالمية للدولة، وخطر على كيان �لأ�سرة و��ستقر�رها.)7(

�لن�سمام  على  �لحك�مة  م��فقة  �لإ�سالمي  �لعمل  جبهة  حزب  رف�ص  �لأردن،  وفي 
لالتفاقية، وطالب �لقطاع �لن�سائي في �لحزب، في �إبريل 2009، ب�سحب ت�قيع �لأردن عليها 
ل �لحياة �لأ�سرية �إلى  �أو �للتز�م بالتحفظات �لتي �أبدتها �لأردن �سابقًا، لأن �لتفاقية »تحِ�ّ
خ �لأ�سري..  �لتف�ُسّ �إلى »�سي�ع  �سر�ع وحرب م�ستعلة بين �لرجال و�لن�ساء«، وي�ؤدي تطبيقها 
وت�سلب �لمر�أة �لحق�ق �لتي �أعطاها �إياها �ل�سرع بحجة �لم�ساو�ة �لمطلقة.. وت�سلب �لأ�سرة 
ل كل فرد في �لأ�سرة �إلى م�سروع ذ�تي �سخ�سي ل عالقة له  �ل�سكينة و�لم�دة و�لرحمة، وتح�ِّ
بالآخرين، وتر�سم لم�ستقبل خطير من خالل خلق جيل ن�سائي ي�ستغني عن �لرجل، بل وينظر 

(6)   See: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Avail-
able at: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&lang=en (11 Feb, 2014)

)7(  ح�سن �لأ�سرف، »جدل بني �أحز�ب �إ�سالمية ومنظمات ن�سائية ح�ل �تفاقية »�سيد�و« �لدولية«، �إ�سالم �أون لين، 
4 �أكت�بر 2011، متاح على:

 http://islamonline.net/reports/1736: )2014 11 فرب�ير)
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بالمنادين  �أنه »كان حريًا  �لبيان  و�عتبر  �لن�سائي.  للقطاع  بيان  �إليه كعدو«)8(، كما جاء في 
وتفعيل  بتحقيقه  فيطالب�ن  و�سرع؛  قيم  من  �أيديهم  بين  ما  �إلى  ينظرو�  �أن  �لمر�أة  بحق�ق 
ن�س��سه، بدًل من �للتفات بح�سن نية، �أو ب�س�ء ط�ية �إلى تلك �لم�ست�رد�ت �لغريبة عنا في 
�لمنبت و�لأ�س�ل و�لماآل و�لم�سير«.)9(. و�نتقد �لبيان »عدم �إجر�ء ح��ر وطني حقيقي« ح�ل 
�لتفاقية، ودعا �إلى �لتعامل مع �لأمر باأبعاده »�لقيمَيّة و�لح�سارية و�لم�ستقبلية، ولي�ص فقط 

باأبعادها �لدولية و�لتم�يلية«.)10(

ويرى حزب جبهة �لعمل �أن �لم��ثيق �لدولية »يجب �أن تحترم خ�س��سية �لمجتمعات 
د مجتمعنا من �تفاقية »�سيد�و«، ه�  وثقافتها وت�سريعاتها �لخا�سة«)11(، وبالتالي فاإن »ما يهِدّ
ل  �نهيار كيان �لأ�سرة �لتي هي م�سنع �لأجيال وحافظة منظ�مة �لقيم �لإ�سالمية، و�لتي ت�سِكّ
م  مقام �لقد�سية و�لعر�ص و�ل�سرف، وهي �لتي ت�رث �لدين و�لتقاليد وتحيي �لمجتمع، وتنِظّ
عقده، فهي �لح�سن �لأخير �لذي نحتفظ به، �أما تفكيكه فيعني �نهيار �لمجتمع و�لق�ساء على 

�أهم مق�مات �لأمة )12(«.

عت على تلك �لتفاقيات،  و�أ�سار �لبيان �إلى �أنه »على �لرغم من �أن معظم دول �لعالم وَقّ
ظت �لدول �لإ�سالمية على بع�ص �لبن�د �لتي تخالف �ل�سريعة �لإ�سالمية... �إل �أن �لأمم  وتحَفّ
�لمتحدة.. ت�سعى �سعيًا حثيثًا لإلغاء تلك �لتحفظات؛ وذلك بممار�سة �سغ�ط على �لحك�مات، 
تبد�أ بربط �لم�ساعد�ت �لتي تقدمها �لدول �لمانحة بتطبيق بن�د تلك �لتفاقية، كما ت�سغط 
�سغطًا �سديدً� لتغيير ق��نين �لأح��ل �ل�سخ�سية؛ بحيث تك�ن تلك �لتفاقيات هي �لمرجعية 

�لأ�سا�سية فقط ع��سًا عن �ل�سريعة �لإ�سالمية«.)13(

)8( �نظر: »�ملطالبة ب�سحب ت�قيع �لأردن من �تفاقية »�سيد�و«، ويكيبيديا �لإخ��ن �مل�سلمني، متاحة على: 
http//:www.ikhwanwiki.com/index.php?title%=D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7
%D9%84%D8%A8%D8%A9%_D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8%_D8%AA%D9%88
%D9%82%D9%8A%D8%B9%_D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%_
D9%85%D9%86%_D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%22
%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88%22 ) 2014 11 فرب�ير)

)9(  �ملرجع �ل�سابق.
)10(  �ملرجع �ل�سابق

)11(  �ملرجع �ل�سابق.

)12(  �ملرجع �ل�سابق.

)13(  �ملرجع �ل�سابق.
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لجماعة  كان   ،1981 عام  مبكر  وقت  في  �لتفاقية  على  �سّدقت  �لتي  م�سر،  وفي 
�لإخ��ن �لم�سلمين م��قف نقدية من �لم��ثيق و�لتفاقيات و�لم�ؤتمر�ت �لدولية ذ�ت �ل�سلة. 
�لقاهرة  في  �لمتحدة  �لأمم  نظمته  �لذي  �لم�ؤتمر  �لجماعة  رف�ست   ،1994 �سبتمبر  ففي 
�لت�قيع  �إلى عدم  �لإ�سالمية  �لدول  و�لتنمية«، ودعت حك�مات  �ل�سكان  تحت عن��ن »م�ؤتمر 
�إقر�ر �ل�ثيقة كما هي مع �لتحفظ على بع�ص بن�دها نظرً�  على وثيقة �لم�ؤتمر، بل رف�ست 
ترف�ص  لدينية  فكرة  �لمقترحة،  �لعمل  بر�مج  كل  عليها  و�أُ�س�ست  ُبنيت  �لتي  »�لفكرة  لأن 
�ل�سر�ئع،  كل  بها  جاءت  �لتي  بالأخالق  �للتز�م  وتعار�ص  �لآخر  و�لي�م  مبد�أ �لإيمان باهلل 
وت�سادم �لفطرة �لب�سرية �ل�س�ية �لتي فطر �هلل �لنا�ص عليها، ذلك �إلى جانب ما يمثله �إ�سد�ر 
وخلقية  �سرعية  مخالفات  من  تحت�يه  بما  »�إعالن �لقاهرة«  من �لقاهرة  وت�سميتها  �ل�ثيقة 
و��سحة من تلبي�ص على �لأمة �لإ�سالمية وخد�ع لها وخطر على مكانة م�سر �لإ�سالمية«.)14( 
�لحمل  �أن  قرر  �لذي  �ل�سريف  �لأزهر  م�قف  ت�ؤيد  �لجماعة  �أن  للجماعة  بيان  في  وقد جاء 
�أي  يقر  �لإ�سالم ل  و�أن  و�لرحمة،  �ل�سكينة  م�سدر  و�أن �لأ�سرة هي  مطلقًا،  �إ�سقاطه  محرم 
عالقة جن�سية بغير طريق �لزو�ج �ل�سرعي، وي�سع �أغلظ �لعق�بات على �لزنا و�لل��ط ودعت 
�لجماعة �إلى �إجر�ء نقا�ص جاد لكافة »وجهات �لنظر �ل�سرعية و�لأخالقية و�لجتماعية ح�ل 

�لق�سايا �لمختلف عليها«.)15(

م�قفًا  �لم�ؤتمر  هذ�  من  �لم�سلمين  �لإخ��ن  جماعة  م�قف  يكن  لم  �لأمر  و�قع  وفي 
منعزًل، ففي مقابل تاأييد بع�ص �لمنظمات �لحق�قية و�لن�س�ية، رف�ست �لم�ؤتمر ر�بطة �لعالم 
غربية  جهات  رف�سته  كما  �أخرى.  عربية  حق�قية  ومنظمات  وجمعيات  و�لأزهر  �لإ�سالمي 
�أي�سًا، مثل �لمنظمات �لم�سادة لأفكار �لأنث�ية في �لغرب، وبع�ص علماء �لأخالق و�لجتماع 

و�لفل�سفة و�لفاتيكان و�لكني�سة �لأرث�ذك�سية ومجمع �لكنائ�ص �لعالمي وغيرها.)16(

)14(  �نظر: ملف »م�ؤمتر �ل�سكان و�ملر�أة«، ويكيبيديا �لإخ��ن �مل�سلمني، متاح على: 
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85
%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=historysubm-
it&diff=91141&oldid=59610  (2014            11)

)15( �ملرجع �ل�سابق.
)16(  �نظر: »قر�ءة عاجلة يف بع�ص �ل�ثائق �لدولية للمر�أة«، �للجنة �لإ�سالمية �لعاملية للمر�أة و�لطفل، متاحة على:

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=353

فبراير
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وفي مار�ص 2013، رف�ست جماعة �لإخ��ن في م�سر �ل�ثيقة �لتي �أعدتها لجنة �لمر�أة 
�أنها  معتبرة  و�لفتيات«،  �لن�ساء  �لعنف �سد  �أ�سكال  كل  ومنع  »�إلغاء  بعن��ن  �لمتحدة  بالأمم 
تعد »هدمًا لالأ�سرة« و"تت�سادم مع مبادئ �لإ�سالم وث��بته«. و�أكد بيان �أ�سدرته �لجماعة �أن 
�ل�ثيقة تت�سمن بندً� يمنح »�لفتاة كل �لحرية �لجن�سية، بالإ�سافة �إلى حرية �ختيار جن�سها 
للمر�هقات  �لحمل  منع  و�سائل  وت�فير  �لزو�ج  �سن  رفع  مع  �ل�سريك  جن�ص  �ختيار  وحرية 
كل  في  كاملة  م�ساو�ة  �ل�سرعيين  بالأبناء  �لزنا  �أبناء  وم�ساو�ة  بالزوجة،  �لز�نية  وم�ساو�ة 
�لحق�ق)17(«. و�أ�سار �لبيان �إلى �أن من �لبن�د �لأخرى �لتي تهدد �لأ�سرة »�إعطاء �لزوجة كل 
ت�قيع  �لمخت�سة  �لجهات  وعلى  �لتحر�ص،  �أو  �لغت�ساب  بتهمة  زوجها  ت�ستكي  �أن  في  �لحق 
عق�بة على ذلك �لزوج«، و»�لت�ساوي في �لمير�ث«، و»��ستبد�ل �ل�سر�كة بالق��مة، و�لقت�سام 
و»�لت�ساوي  �لأطفال«،  ورعاية  �لإنفاق  مثل  و�لمر�أة  �لرجل  بين  �لأ�سرة  د�خل  لالأدو�ر  �لتام 
�لتام في ت�سريعات �لزو�ج مثل: �إلغاء كل من �لتعدد و�ل�سماح للم�سلمة بالزو�ج بغير �لم�سلم«. 
وكذ� »�سحب �سلطة �لتطليق من �لزوج ونقلها للق�ساء، و�قت�سام كل �لممتلكات بعد �لطالق 

و�إلغاء �ل�ستئذ�ن للزوج في �ل�سفر �أو �لعمل �أو �لخروج �أو ��ستخد�م و�سائل منع �لحمل«.)18(

 وغني عن �لبيان �أنه في كل هذه �لحالت، يثير رف�ص �لإ�سالميين �لتفاقيات �لدولية 
حفيظة بع�ص �لمنظمات �لن�س�ية �لتابعة للدولة �أو للتيار�ت �لليبر�لية �لأخرى، كما �لمجل�ص 
�لق�مي للمر�أة في م�سر، وفيدر�لية �لر�بطة �لديمقر�طية لحق�ق �لمر�أة في �لمغرب، وغير 
ذلك. ومن �لم�ؤ�سف �أن هذه �لم���سيع �لمهمة ل تثار �إل في �لمنا�سبات �لمرتبطة بالت�قيع 
على �تفاقية دولية ما �أو وقت �نعقاد م�ؤتمر دولي، وبالتالي فهي ل تخ�سع لنقا�ص د�خلي هادئ 
وم��س�عي بين �لفاعلين �لمحليين د�خل �لدول �لعربية و�لإ�سالمية �أو على �لم�ست�ى �لعربي 

و�لإ�سالمي.  

دور المراأة اإدارياً و�سيا�سياً: 
ظلت �لمر�أة خارج د�ئرة �سنع �لقر�ر د�خل �لجماعة، ولم ت�سم ع�س�ية مكتب �لإر�ساد 
�أن  �مر�ة قط في م�سر، وقد قّدم بع�ص �أعالم �لجماعة �لكثير من �لمبرر�ت لذلك، منها 

)17(  �نظر: »�لإخ��ن �مل�سلم�ن: وثيقة �لأمم �ملتحدة ب�ساأن �ملر�أة تت�سادم مع مبادئ �لإ�سالم«، م�قع قناة �حلرة، متاح على: 
http://www.alhurra.com/content/egypt-women-brotherhood/220067.html#ixzz2skUAqnwu
)11 فرب�ير 2014 (

)18(  �ملرجع �ل�سابق.
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�لك��در �لن�سائية تحتاج �إلى تربية مميزة تنا�سب قدر�تهن، كما �أن �لهاج�ص �لأمني و�لخ�ف 
على �لمر�أة »�سبب ج�هري في عدم و�سع �لأخت في منا�سب قيادية بالجماعة«،)19(وتحدث 

�آخرون عن عدم �لثقة في قدر�ت �لمر�أة وقلة خبرتها، وهيمنة �لرجل على �لعمل.)20(
�لمر�أة  �أن  وُيعتقد  �لإطالق،  �سببًا على  لي�ص  �لأمني  �لهاج�ص  �أن  يرى  لكن هناك من 
�لإخ��نية �ساركت في �لعق�د �لأخيرة في �لنتخابات، وتحملت تبعات هذه �لم�ساركة �أمنيًا، 
و�أن �ل�سبب �لأ�سا�سي ه� �لنظرة �لقا�سرة للمر�أة د�خل �لجماعة.)21( وقد ر�أى �لبع�ص �لآخر 
�أن تدني و�سع �لمر�أة د�خل �لجماعة، مرتبط بال�سياق �لعام للمجتمع كله ولي�ص بالجماعة 
فقط، فالمر�أة لم تدخل د�ئرة �سنع �لقر�ر في �أي م�ؤ�س�سات ر�سمية �أو منظمات �جتماعية 
دونية  دلياًل على  لي�ص  �لجماعة  �إد�ريًا د�خل  �لمر�أة  تمثيل  �أن عدم  يعتقد  وثمة من  �أخرى. 
�أف�سل بكثير من و�سعها د�خل �لأحز�ب �لأخرى،  و�أن و�سع �لمر�أة د�خل �لجماعة  �لمر�أة، 

و�أن تمثيل �لمر�أة د�خل �لجماعة يرتبط �أكثر بال�سياق �لجتماعي و�ل�سيا�سي للمجتمع.)22(
�إل  �لجماعة،  �لمتدني د�خل  �لمر�أة  دور  �لمحتجة على  �لأ�س��ت  بع�ص  وبرغم ظه�ر 
ق�يًا  �لن�ساء ظل  ف�لء  عنها،  �لإن�سقاق  �أو  �لجماعة  تهديد  �إلى حد  ي�سل  لم  �لأمر  �أن هذ� 
�لجماعة  بقياد�ت  تربطها  �لجماعة  د�خل  �لبارزة  �لن�سائية  �ل�سخ�سيات  �أن  كما  للجماعة، 

�سالت ق�ية، فمعظمهن زوجات �أو �أخ��ت لكبار قياد�ت �لجماعة. 

 16 �مل�سلمني،  �لإخ��ن  ويكيبيديا  �لإر�ساد«،  على مكتب  �لأخ��ت  عمل  �إ�سكاليات  عزت:  »حمم�د  �نظر:   )19(
دي�سمرب 2004، متاح على: 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9
%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%
D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%8-
5%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%
A7%D8%AF ) 2014 11 فرب�ير(
 25 2011، م�قع م�سر  22 ن�فمرب  �ل�سيا�سي و�لدع�ي يف �لإخ��ن �مل�سلمني«،  )20( ع�سام متيمة، »دور �ملر�أة 

يناير، متاح على: 
http://www.25yanayer.net/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8
5%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%
D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%
8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7
%D9%86-2 /) 2014 11 فرب�ير(

)21( �نظر: �نت�سار عبد �ملنعم، حكايتي مع �لإخ��ن: مذكر�ت �أخت �سابقة )�لقاهرة: �لهيئة �مل�سرية �لعامة 
للكتاب، 2011(.   

)22(  منى عالم، »�ملر�أة د�خل تنظيم �لإخ��ن �مل�سلمني: تبعية �أم م�ساو�ة؟« �ل�سفري، 17 �أكت�بر 2012، متاحة على: 
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=360&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=sele
ctedarticles
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�لإمام ح�سن  �أن  �إل  �لجماعة،  ن�ساأة  مع  �لمر�أة  تجاه  �لمحافظ  �لخطاب  وبرغم هذ� 
�لممار�سة  تتط�ر هذه  �أن  �لممكن  وكان من  و�لمر�أة،  �لمجتمع  �نفتاحًا على  �أكثر  كان  �لبنا 
�إل  �لإنجليزي  �لحتالل  �سد  �لتظاهر�ت  في  �لمر�أة  �ساركت  لقد  �ل�قت.  بمرور  �لمعتدلة 
�أن �لأحد�ث �لتي تلت مقتل �لإمام ثم حل �لجماعة �أدت �إلى تعاظم �لهاج�ص �لأمني، فاإلى 

�لت�سدد و�لنغالق.

وبعد ث�رة 1952، �نح�سر ن�ساط �لإخ��ن ب�سكل عام، وبعد �عتقال �لآلف من �لرجال، 
قامت �لمر�أة بجهد �إ�سافي في رعاية �لمعتقلين و�أ�سرهم وتقديم �لدعم �لمادي و�لمعن�ي 
�عتقالت  �أن  برغم  و�أ�سرهم  �لمعتقلين  رعاية  في  �لمر�أة  دور  و��ستمر  �لمعتقلين.  لأ�سر 
�ل�ساد�ت ومبارك، عاد ن�ساط �لإخ��ن  �أي�سًا.)23( وفي عهد  �ل�ستينيات طالت ن�ساء �لإخ��ن 
�لع�س�ر  جميع  وفي  للغاية.)24(  �سعيفًا  ظل  لكنه  ن�ساطه  �لأخ��ت  ق�سم  و��ستعاد  تدريجيًا 
ق�سية  ر�أ�سها  وعلى  �لعربية  �لق�سايا  منا�سرة  في  مهم  دور  �لإخ��نية  للمر�أة  كان  تقريبًا، 
فل�سطين. ففي م�سر على �سبيل �لمثال �ساهمت �لمر�أة بفعالية في �لتظاهر�ت و�لفعاليات 

�لجماهيرية و�لم�ؤتمر�ت ذ�ت �ل�سلة بفل�سطين ول �سيما في �لعق�د �لثالثة �لأخيرة.  

لم   ،2000 �نتخابات  في  �مر�ة  �لجماعة  ور�سحت  في م�سر،  �لأم�ر  تط�رت  وحينما 
يكتب للتجربة �لنجاح نظرً� لهيمنة �لثقافة �لمحافظة د�خل �لجماعة ونظرً� لطبيعة �لنظام 
�لمر�أة  لتمكين  �لمالئم  و�ل�سيا�سي غير  لل�سياق �لجتماعي  �آنذ�ك، ونظرً�  �لقائم  �لت�سلطي 
ب�سكل عام. غير �أن هذه �لمحاولة �أعطت للجماعة بع�ص �لمالمح �لديمقر�طية، و�ساهمت 

ب�سكل �أو باآخر في زحزحة �لثقافة �لمحافظة �ل�سائدة تجاه �لمر�أة في م�سر.

)23(  حممد �ل�سروي، »�لإخ��ن �مل�سلم�ن يف �سج�ن م�سر من عام 1942-1975«، ويكيبيديا �لإخ��ن �مل�سلمني، 
متاحة على: 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE
%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%
85%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86_
%D9%85%D8%B5%D8%B1_(%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85_19   
42%D9%85-1975%D9%85 ) 2014 11 فرب�ير(

)24(  �نظر »تط�ر ق�سم �لأخ��ت يف جماعة �لإخ��ن �مل�سلمني«، ويكيبيديا �لإخ��ن �مل�سلمني، متاحة على: 
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D
9%82%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D
8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7
%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D  9%84%D9%8
5%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 ) 2014 11 فرب�ير(
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وفي عام 2007، ثارت عا�سفة من �لنتقاد�ت �سد �لإخ��ن في �أعقاب �إ�سد�ر برنامجهم 
�ل�سيا�سي �لذي �أكد على عدم �سالحية �لمر�أة و�لأقباط لمن�سب رئي�ص �لجمه�رية باعتباره 
�إمامة كبرى. وبرغم �أن �لبرنامج تم تعديله لحقًا، �إل �أن �ل�سك�ك �لتي �أثارها �لبرنامج، ظل 

ل�سن��ت يالحق �لإخ��ن وتحركاتهم �ل�سيا�سية. 

وخالل ث�رة 25 يناير 2011، �ساركت �لمر�أة بفعالية في �لتظاهر�ت و�لحتجاجات، �إل 
�أن �لمر�أة لم تحظ باأي تمثيل حقيقي د�خل �لجماعة ول �لحزب �لذي �أن�ساأته �لجماعة كذر�ع 
�سيا�سي لها، مثلها في ذلك مثل �لمر�أة في بقية �لتيار�ت �ل�سيا�سية �لأخرى. وبرغم �أن نح� 
ُثمن م�ؤ�س�سي �لحزب كان من �لن�ساء، ونح� ربع  �لأع�ساء، �إل �أن �لمر�أة لم تمثل في قيادة 
�لحرية  �أربع من  نائبات منتخبات فقط، كان منهم  ت�سع  �ل�سعب  �لحزب. كما دخل مجل�ص 
و�لعد�لة. وفي مجل�ص �ل�س�رى �نتخبت �أربع �سيد�ت بينهن �ثنتان من حزب �لحرية و�لعد�لة، 

كما تم تعيين ثماٍن من �لن�ساء من 90 ع�س�ً� معينًا.)25(

ن�ساء �لإخ��ن  2013، ت�سدرت  ي�ني�   30 �أعقاب  �لتغيير �لذي حدث في  �أعقاب  وفي 
�لتظاهر�ت �لحتجاجية على �لم�سار �لجديد، ونالت ن�ساء وفتيات �لإخ��ن ما نال �لرجال، 
فقد تم حب�ص �لكثير منهن، بل و�سدرت �أحكام ق�سائية �سد فتيات وطالبات جامعيات دون 

�لع�سرين من �أعمارهن، كما �سمت قائمة �ل�سحايا �لكثير من �لن�ساء و�لفتيات.)26(

�إخ��نية  �أحز�ب  �أو  تيار�ت  على  �لمح�س�بة  �لمر�أة  تمثيل  ن�سب  تتفاوت  �لمقابل  وفي 
في دول عربية �أخرى. ومن �لمالحظ �أنه كلما تمتع �لتيار �أو �لحزب بقدر من �لعتد�ل في 
�لفكر و�لن�سج في �لممار�سة، وكلما كان �ل�سياق �لجتماعي و�ل�سيا�سي �أكثر �نفتاحًا وقب�ًل 
و�لعك�ص  �لمغرب وت�ن�ص،  �أف�سل كما حدث ويحدث في  بتمثيل  �لمر�أة  لالإ�سالميين، تمتعت 

بالعك�ص �سحيح. 

ففي �لمغرب، هناك قياد�ت ن�سائية منتخبة في قيادة حزب �لعد�لة و�لتنمية؛ �ثنتان في 
�لبرلماني، كان  �لم�ست�ى  2002 و2007. وعلى  2008، و�ست عام  و�ثنتان في عام   2000 عام 

)25(  »تقرير حالة �ملر�أة �مل�سرية 2012: عام �خلروج �لكبري«، �ملركز �مل�سري حلق�ق �ملر�أة، متاح على: 
 http://ecwronline.org/arabic/the-status-of-egyptian-women ) 2014 11 فرب�ير(

)26(  �نظر ت�ثيق �سحايا ث�رة 25 يناير و�سحايا ما بعد 30 ي�ني� 2013 �مل�قع �لتايل: 
http://wikithawra.wordpress.com ) 2014 11 فرب�ير(
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هناك �ست نائبات من مجمل عدد ن��ب حزب �لعد�لة و�لتنمية وه� 46 للفترة 2011-2007. 
للفترة  تقريبًا  بالمائة   26 بن�سبة   108 من  �لمك�ن  �لحزب  فريق  �سمن  �مر�أة   28 �لآن  وهناك 

)2011-2016(. كما �حتلت من�سب �أمين عام مجل�ص �لن��ب وت��جدت �لمر�أة في �لمحليات.)27(

وفي ت�ن�ص، �نتخبت بعد ث�رة 14 يناير 2011 ما مجم�عه 42 �مر�أة من �لعدد �لإجمالي 
للن�ساء في �لمجل�ص �ل�طني �لتاأ�سي�سي، وه� 66 �مر�أة من مجمل 219 ع�س�ً�، وت�لت نائبة 
�لع�س��ت من  ويمثل عدد  �لتاأ�سي�سي.  �ل�طني  �لمجل�ص  لرئي�ص  �لأول  �لنائب  منهن من�سب 
حزب �لنه�سة 42 ع�س�ة، �أو ما ن�سبته 47 بالمائة من مجمل �أع�ساء حزب حركة �لنه�سة.)28( 

وتعتبر هذه �أعلى ن�سبة تمثيل ن�سائية د�خل �لتيار�ت �لإ�سالمية �لعربية. 

وفي �ليمن، هناك تمثيل ن�سائي د�خل �لتجمع �ليمني لالإ�سالح، فمن بين �ستة م�ست�يات 
قيادية للتجمع هناك تمثيل للن�ساء في م�ست�يين، هما: ع�س�ة و�حدة في �لأمانة �لعامة من 
مجمل 18 ع�س�ً�، و13 ع�س�ة من 161 ع�س�ً� في مجل�ص �س�رى �لتجمع. بينما ل ي�جد تمثيل 
في بقية �لم�ست�يات �لأخرى، وهي �لهيئة �لعليا )8 �أع�ساء(، �لهيئة �لق�سائية )5 �أع�ساء(، 
�لكتلة �لبرلمانية )44 ع�س�ً�(، قياد�ت �لمكاتب �لتنفيذية )21 ع�س�ً�(.)29( وكان للمر�أة دور 

مح�ري في �لث�رة �ليمنية �لتي �ندلعت منذ �أكثر من ثالث �سن��ت. 

�س�رى  مجل�ص  في  �أو  �لتنفيذي  �لمكتب  في  ن�سائي  تمثيل  ي�جد  فال  �لأردن،  في  �أما 
جماعة �لإخ��ن �لم�سلمين، �أما في حزب جبهة �لعمل فهناك ثالث ن�ساء من 120 في مجل�ص 
�س�رى �لحزب، �أما �لمكتب �لتنفيذي فال ي�جد فيه ن�ساء. وعلى م�ست�ى �لتمثيل �لبرلماني، 

لم تمثل �لمر�أة في �أع��م 1989، 1993، 2010، وكانت هناك نائبة و�حدة عام 2007.)30(

)27(  �نظر: م�قع برملان �ملغرب يف: 
http://www.parlement.ma/_groups.php?filename=201202291510570  ) 2014 11 فرب�ير(

)28(  �نظر م�قع �ملجل�ص �ل�طني �لتاأ�سي�سي يف ت�ن�ص: 
http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/composition/compos_s.jsp ) 2014 11 فرب�ير(

)29(  �نظر م�قع �لتجمع �ليمني لالإ�سالح يف �مل�قعني �لتاليني: 
http://www.al-islah.net/- http://al-islah.net/Default_old.aspx

)30(  �نظر: م�قع �إخ��ن �لأردن:
http://www.ikhwan-jor.com/
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خاتمة: 
يمكن �لق�ل، في نهاية هذه �ل�رقة، �إن هناك عاملين، د�خلي وخارجي، يحّد�ن من دور 
�لمر�أة �لمنتمية لجماعة �لإخ��ن �لم�سلمين، كما �أن هناك تباينًا د�خل �لجماعة باختالف 

�لدول �لعربية ذ�تها، وفيما يلي �أبرز �لخال�سات: 

�لم�سلمين،  �لإخ��ن  �لمنتمية لجماعة  �لمر�أة  اأوًل: هناك عامل د�خلي يحّد من دور 
وه� مرتبط بروؤية �لجماعة ذ�تها للمر�أة، فالجماعة تقدم خطابًا محافظًا تجاه �لمر�أة، ولم 
ت�ستفد �لجماعة من �لفقه �لذي قدمه بع�ص �لمفكرين �لتجديديين، ولهذ� لم تحظ �لمر�أة 
ل  في هذ�  وهي  بها،  يعتد  �سيا�سية  �أو  �إد�رية  بمكانة  ل  �لم�سلمين  �لإخ��ن  تنظيمات  د�خل 
تختلف كثير� عن غيرها من �لتنظيمات و�لأحز�ب �لأخرى. ومن هنا ياأتي �لعامل �لخارجي 

�لتالي. 

ب�سكل  �لمر�أة  تجاه  �سلبية  نظرة  ت�س�ده  �أكبر  مجتمع  من  جزءً�  �لتنظيم  ُيعد  ثانياً: 
عانت  �لجماعة  �أن  كما  �لمجتمع.  في  �لمر�أة  دور  باأهمية  �ل�عي  �سعف  من  ويعاني  عام، 
لعق�د ط�يلة، كغيرها من �لأحز�ب و�لتيار�ت �لمعار�سة، من �سيا�سات �لأنظمة �لإق�سائية 
و�لنقابية.  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  على  �لقي�د  من  �لكثير  وو�سعت  �لعام  �لمجال  جففت  �لتي 
كما �أف�ست �ل�سيا�سات �لأمنية تجاه بع�ص �لجماعات ذ�ت �لمرجعية �لإ�سالمية �إلى ت�ساعد 
حدة �لت�سدد و�لتع�سب د�خل مجمل �لتنظيمات �لإ�سالمية، فاإلى تر�جع دور �لمر�أة و�سيادة 

�لهاج�ص �لأمني. 

ثالثاً: يجب �لتاأكيد �أخيرً� �أننا ل�سنا ب�سدد جماعة و�حدة لالإخ��ن �لم�سلمين، �إذ �إن 
هناك تباينات و��سحة بين تنظيمات و�أحز�ب �لإخ��ن �لم�سلمين في �لدول �لعربية �لمختلفة. 
فكما ر�سدت هذه �ل�رقة، كلما �ت�سم �لتنظيم بقدر من �لعتد�ل و�لمرونة، وكلما كان �ل�سياق 
�لإد�ري  �لم�ست�ين  على  �أكبر  م�ساحات  �لمر�أة  �حتلت  �نفتاحًا،  �أكثر  و�ل�سيا�سي  �لجتماعي 
و�ل�سيا�سي. ومن خالل ��ستعر��سنا �لمقت�سب لمكانة �لمر�أة د�خل تنظيمات �لإخ��ن �لم�سلمين 
في خم�ص دول عربية، وجدنا �أن �لمغرب وت�ن�ص )بعد ث�رة 2011( تقدمان نم�ذجًا جديدً� 
لتمكين �لمر�أة �لإخ��نية تنظيميًا و�سيا�سيًا، ويتطلب هذ� �لأمر بحثًا ودر��سة م�ستفي�سة. كما 
�أن تجربة �لمر�أة �ليمنية د�خل تجمع �لإ�سالح جديرة بالر�سد و�لمتابعة �أي�سًا. وفي �لمقابل 

تظل �لنظرة �لمحافظة �أق�ى في كل من �لأردن وم�سر مقارنة بالمغرب وت�ن�ص.
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اأ�سئلةبر�سمالإجابة

عريب الرنتاوي

دع�ني �أطلب من �أخ��تي �لإجابة عن �لأ�سئلة �لتالية وب�سكل محدد حتى ل يك�ن �لنقا�ص 
ن�عًا من �أن��ع �لدفاع �لغريزي عن �لحزب و�لجماعة و�له�ية، وحتى ن�ستفيد كلنا. 

�ل�س�ؤ�ل �لأول: هي يمكن �لحديث عن جماعة �إخ��نية و�حدة؟ هل �إخ��ن ت�ن�ص، مثل 
�إخ��ن �لمغرب، مثل �إخ��ن �لأردن، مثل �إخ��ن فل�سطين؟ �أم �أن هناك م�ست�يات متفاوتة في 
تبني خطاب حد�ثي ديمقر�طي مدني بين �لجماعات �لإخ��نية �لمختلفة في �لعالم �لعربي، 
وفقًا لختالف �لظروف و�لأن�ساق �لثقافية و�لقت�سادية و�لجتماعية؟ هذ� �س�ؤ�ل نريد ج��بًا 

باخت�سار عنه بدون �لدخ�ل في تفا�سيل في هذ� �لجانب. نريد فقط �إ�ساء�آت على �لأقل. 

�سبابية،  رمادية،  م�ساحات  هناك  باأن  بالذ�ت  �لأخ��ت  تعترف  هل  �لثاني:  �ل�س�ؤ�ل 
�لرجال«؟  �سقائق  »�لن�ساء  عبارة  تكفي  هل  �لمر�أة؟  حيال  �لإخ��نية  �لجماعات  خطاب  في 
هل ُتّعرف �لمر�أة بالرجل؟ وماذ� عن كيانها �لخا�ص �لم�ستقل، وحق�ق �لم��طنة و�لتي تبد�أ 
من �ل�لية �لعامة، و�لق�ساء، وتنتهي في كل مر�فق �لإد�رة �لعامة و�لحياة �لعامة في �لدولة 
و�لمجتمع؟ هذ� �ل�س�ؤ�ل �لثاني، لأننا نتطلع لحلف ن�سائي عابر للدول وللت�سكيالت �ل�سيا�سية 
و�لفكرية، ح�ل نقطة و�حدة: تمكين �لمر�أة، تعزيز م��طنيتها، و�لنه��ص بحق�قها وحرياتها. 
�إذ� كانت هناك م�ساحات رمادية في خطاب هذه �لحركات، هل يجروؤ �أحد على ت�سميتها؟ لأننا 
�سمعنا �إقر�رً� بارتكاب �أخطاء، ووج�د م�ساكل، ولكن عندما ت�ســــاأل عن �لأخطـاء �لمرتكبــة، 
ل ت�سمع �سيئًا مفيدً�. نحن هنا نريد كالمًا محددً�. يق�ل�ن ل ي�جد م�ساحات رمادية، لي�ص 
�إن هناك م�ساحات رمادية،  �إذ� قال��  �أو في هذه �لق�سية، ولكن  لدينا مانع في هذ� �لأمر، 

حبذ� ل� قال�� لنا �أين هي، وما هي، هل يمكن تبديدها؟ 

�ل�س�ؤ�ل �لثالث: يتعلق باأثر �لم�جة �ل�سلفية �لتي �جتاحت �لعالم �لعربي، في �لن�سف 
�لثاني من �سبعينيات �لقرن �لفائت، وبالذ�ت بعد ث�رة �لنفط، و�متالك �ل�سلفية و�ل�هابية 
لمقدر�ت و�قتد�ر�ت نفطية ومالية هائلة، ما �أدى �إلى �نت�سارها في �لعالم �لعربي، �ل�سلفية 
فال�سلفية ظاهرة طارئة  في م�سر.  �أو  �لعربي،  �لمغرب  في  ول  �لم�سرق  في  ل  قدرً�  لي�ست 
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نحن  �لمنطقة،  هذه  في  �لحالت  �أق�سى  في  فقط،  �سنة  وثالث�ن  �أو خم�سة  ثالث�ن  عمرها 
�إ�سالمنا هنا �سامي، �سعبي، �س�في، ب�سيط، لي�ص لدينا هذ� �لإرث �ل�سلفي �ل�هابي، ولكن 
خطاب  على  �ل�سلفية  �لم�جة  �أثر  ما  �لأخيرة.  �ل�سن��ت  في  �سف�فنا  في  وتغلغل  �إلينا  و�سل 
ــ �سلفيًا«، هل كان �ل�سلفي�ن  �لإخ��ن؟ في �لربيع �لعربي �سهدنا في بع�ص �لدول حلفًا »�إخ��نيًاـ 
رديفًا ون�سيرً� لخطاب �إ�سالمي �إخ��ني �أكثر تط�رً�؟ �أو هل رجع�� بهذ� �لخطاب ل�سن��ت �أو 

لعق�د عديدة �إلى �ل�ر�ء؟ هذه �أ�سئلة من �لمهم �أن نتحدث فيها.

بل  �لإخ��نية،  للجماعات  �لد�خلية  بالبنية  فقط  لي�ص  بالمر�أة،  يتعلق  �لر�بع:  �ل�س�ؤ�ل 
وبم�قعها في مجل�ص �ل�س�رى وفي �لمكتب �لتنفيذي ون�سبتها. هذ� كله مهم جدً�. بهذ� �لمعنى 
�لمجال. ثم ما  وي�سارية في هذ�  ليبر�لية  تيار�ت  �أف�سل من  �لإخ��ن  �أن تك�ن حركة  يمكن 
هي مكانة �لمر�أة في �لخطاب نف�سه، وهذ� �لأكثر �أهمية؟ لأنه ل يكفي �أن تح�سد �أكبر تجمع 
من �لن�ساء على بر�مج ل ت�فر للن�ساء كامل حق�ق �لم��طنة، هذ� لي�ص ر�سيدً� يح�سب، هذه 

�إ�سكالية بحاجة �إلى نقا�ص. 

وو�سلتنا  �لم�ؤتمر،  في  للم�ساركة  رئي�سية  عربية  �سلفية  حركات  ثالث  دع�نا  نحن 
لهم  قلنا  دون محرم.  بال�سفر وحدهن  للن�ساء  �ل�سماح  برف�سهم  �أ�سا�سًا  تت�سل  �عتر��سات 
في  كنا  فقط.  �لم�ساركات  �لن�ساء  م�ساريف  نغطي  لكننا  محرم،  م�ساريف  نغطي  ل  نحن 
�لم�سري،  �ل�سلفي  �لن�ر  حزب  فدع�نا  معنا،  �ل�سلفيات  �لأخ��ت  بم�ساركة  نرغب  �لحقيقة 

ودع�نا �سلفيين من �لأردن.

�لحركة  وه�  �لإ�سالمية،  �لحركات  في  �لرئي�سي  �لآخر،  �لمقلب  �إلى  �لآن  وننتقل 
�ل�سلفية، و»م�قع �لمر�أة في خطاب �لحركات �ل�سلفية �لعربية«، �ل�رقة �أعدها بناء على طلب 
مركز �لقد�ص، د. �أعلية عالني، وه� باحث في �لحركات �ل�سلفية وم�ؤرخ في �لتاريخ �لمعا�سر.
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المراأةفيالخطابال�سلفيبعدالربيعالعربي
منخاللبع�سالنماذج

اأعلية عالني)31(، ت�ن�ص

تقديـــم:
عرف �لتيار �ل�سلفي في �لبلد�ن �لعربية تغيير�ت في �لعمق منذ �لثمانينيات من �لقرن 

�لع�سرين �إلى �لي�م، تمثلت في �لنتقال من تيار دع�ي �إلى تيار يالم�ص �لق�سايا �ل�سيا�سية.

و�لبحرين.  �لك�يت  في  ما عد�  م�سّي�سة  �ل�سلفية  �لتيار�ت  تكن  لم  �لعربي  �لربيع  قبل 
وكانت ن�ساطاتها تنح�سر في �لتظاهر�ت �لفكرية و�لن�ساط �لدع�ي.

�إذ يرى  وم�قف �لتيار �ل�سلفي من �لمر�أة كان معل�مًا منذ �لثمانينيات و�لت�سعينيات، 
�لمر�أة تابعة للرجل ومكانها في �لبيت وحظها من �لتعليم ل يتجاوز ب�سع �سن��ت. ولم يكن 
هذ� �لم�قف في �لحقيقة حكرً� على �لتيار�ت �ل�سلفية فقط، بل �سبقهم لذلك تيار �لإ�سالم 

�ل�سيا�سي �لإخ��ني في �ل�سبعينيات.

بعد �لربيع �لعربي ت�سلب ع�د �لتيار�ت �ل�سلفية �لتي وجدت في حكم �لأحز�ب �لإخ��نية 
فر�سة تاريخية لتطبيق مق�لتها �لتي غذتها �لف�سائيات �ل�سلفية �لعربية مدة عق�د، وكان 
خطابها ح�ل �لمر�أة م�سح�نًا بالممن�عات و�لمحرمات ومحاطًا ب�سياج من �لحتر�ز�ت، فهي 
لي�ست ناق�سة عقل ودين فقط، و�إنما تنق�سها �لخبرة في �لعمل و�ل�سجاعة في �لقتال. فكيف 
تط�ر �لخطاب �ل�سلفي ح�ل �لمر�أة قبل �لربيع �لعربي وبعده، وما هي تد�عياته على م�ستقبل 

�لمر�أة ومكت�سبات �لحد�ثة في �ل�طن �لعربي؟

)اأ( المراأة في الخطاب ال�سلفي قبل الربيع العربي:
في �لحقيقة، لم يكن هناك فعاًل خطاب �سلفي قبل �لربيع �لعربي وبعده، لأن �لخطاب 
يكاد يك�ن مت�سابهًا �إل من بع�ص �لتفا�سيل، ويكمن �لفرق بين �لفترتين �لزمنيتين في طريقة 
لت�سمح  تكن  لم  �لتي  ت�ن�ص  فبا�ستثناء  �لعربية.  �لبلد�ن  في  �ل�سلفي  �لخطاب  مع  �لتفاعل 

)31( �أ�ستاذ يف جامعة من�بة، ت�ن�ص.
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�لعم�مية)32( لم تكن ت�سريعاتها ت�سمح كذلك بممار�سة  بارتد�ء �لحجاب مثاًل في �لإد�ر�ت 
تعدد �لزوجات، لكن كان هناك مجتمع �إ�سالمي م��ز تق�ده حركة �لنه�سة منذ �ل�سبعينيات 

و�لثمانينيات ينهل في �لبد�ية من �لفكر �ل�سلفي)33(.

�لليبر�لية  تتمتع بن�ع من  �لمر�أة كانت  �لمجتمع محافظًا بطبعه، ولكن  ليبيا كان  في 
�لمفرو�سة. �أما في م�سر فالثقل �ل�سلفي قبل �لث�رة يكمن في �لجمعيات، وقد تمكنت م�سر 

من �إنتاج مرجعية �سلفية خا�سة بها. 

ُتحّرم  لأنها  �لعربي  �لربيع  قبل  �لحاكمة  �ل�سلطة  على  خطرً�  ت�سكل  �ل�سلفية  تكن  لم 
�لخروج عن �لحاكم وتمنع ممار�سة �ل�سيا�سة، وبالتالي لم تكن هذه �لتيار�ت مطاردة مثلما 
بع�ص  عن  رّمان  �أب�  محمد  �لأردني  �لباحث  يذكر  �ل�سيا�سي.  �لإ�سالم  تيار  مع  �ل�ساأن  ه� 
�لتجاهات �ل�سلفية قبل �لربيع �لعربي منها »�تجاه �لخط �لمحافظ �أو �لعلمي و�لدع�ي، وقد 
�ختار �لدع�ة و�لتعليم، ر�ف�سًا مبد�أ �لم�ساركة �ل�سيا�سية ... ويمثل هذ� �لخط بدرجة و��سحة 
في �ل�سع�دية كل من �ل�سيخ عبد �لعزيز بن باز و�ل�سيخ محمد بن �سالح �لعثيمين، وقريب 
�لمحمدية  �ل�سنة  �أن�سار  وجمعية  �لأردن،  في  �لألباني  �لدين  نا�سر  �ل�سيخ  �لخط  هذ�  من 
�أ�سباب  ح�ل  �لعربي  �لعالم  في  �ل�سيا�سية  �لنخبة  د�خل  كبير  جدل  وهناك  م�سر«)34(.  في 
م�ساألة  من  م�قفها  في  �لتناق�ص  حد  �إلى  ت�سل  و�لتي  �ل�سلفية،  �لتيار�ت  د�خل  �لختالف 
�لحكم و�لديمقر�طية و�لمر�أة. ففي م�سر و�لأردن و�س�ريا وليبيا نجد تجان�سًا ن�سبيًا د�خل 
تيار �ل�سلفية �لعلمية وتعار�سًا بارزً� بين هذ� �لتيار و�لتيار �ل�سلفي �لجهادي. ويع�د �لختالف 
قبل  �لعربية  �لث�ر�ت  من  م��قفها  على  �نعك�ص  ما  وه�  و�لم�سالح  �لمرجعيات  تعار�ص  �إلى 

و�أثناء وبعد دخ�ل �لأنظمة �لإ�سالمية �لحاكمة في بلد�ن �لربيع �لعربي في �أزمة هيكلية.)35(

)32( يع�د منع �رتد�ء لبا�ص �حلجاب يف ت�ن�ص �إىل 1983 يف عهد �ل�زير �لأول �لأ�سبق حممد مز�يل.
�أ�سهر رم�ز  �ل�سلفي، ومن  �لفكر  �لنه�سة قريبني من  �أن ح��يل ن�سف ق��عد  �لباحثني  �لعديد من  )33( ي�ؤكد 

�لنه�سة �ملعروفني مبي�لتهم �ل�سلفية حاليًا �حلبيب �لل�ز و�ل�سادق �س�رو.
)34( مز�حم )هيثم( �ل�سلفي�ن يف م�سر و�مل�قف من �لعمل �ل�سيا�سي، مقال من�س�ر بامل�قع �لإلكرتوين »�لبديع« 

http//albadee.net/news/9777//D8%A7%D9%84%D8% .2013 بتاريخ 24 �أوت
ويتحدث حممد �أب� رّمان يف كتابه »�ل�سلفي�ن و�لربيع �لعربي« عن �أن �حلالة �ل�سلفية تفتقد �إىل تنظيم عاملي 
يف  �ل�سلفي  �لتيار  د�خل  �ل���سعة  �لختالفات  على  وي�ؤكد  لالإخ��ن،  �لدويل  �لتنظيم  غر�ر  على  �إقليمي  �أو 

�لعديد من �لق�سايا �ل�سيا�سية، مركز در��سات �ل�حدة �لعربية، بريوت 2013.
)35( بخ�س��ص م�سر مل يكن للتيار �ل�سلفي م�قف متجان�ص من �حلكم منذ �ل�ساعات �لأوىل للث�رة. وبعد �لث�رة 
و�إثر �سق�ط مر�سي �زد�د �لنق�سام د�خل �لتيار �ل�سلفي �لعلمي، ويظهر ذلك يف متايز حزب �لن�ر يف م��قفه 

عن عديد �لتيار�ت �ل�سلفية �لأخرى.
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من  �لم�قف  في  �لعلمية  �ل�سلفية  تيار  د�خل  تجان�سًا  نجد  �لت�ن�سية  للحالة  بالن�سبة 
عالقة �لدين بالدولة ومعاد�ة �لعلمانية و�لنظرة �لدونية للمر�أة، لكن هذ� �لتيار لم يكن يجروؤ 
�لف�سائيات  تبثه  بما  بالخ�س��ص  متاأثر  تيار  بر�أيه، وه�  �أن ي�سدع  �لعربي على  �لربيع  قبل 
�ل�سلفية، لكن في �لمقابل كان تيار �لإ�سالم �لمحلي في ت�ن�ص قبل �لث�رة يرف�ص �لنخر�ط في 
�لت�سيي�ص، ويت�سبث بمكت�سبات �لحد�ثة وحق�ق �لمر�أة �ل��ردة في مجلة �لأح��ل �ل�سخ�سية 
�لزوجات  تعدد  �إلغاء  على  يعتر�ص  ول  �ل�سريعة،  من  م�ستنبطًا  �جتهادً�  باعتبارها  ويتبناها 

لكنه يرف�ص قان�ن �لتبني فقط �ل��رد بهذه �لمجلة)36(.
و�إجماًل، فالخطاب �ل�سلفي في �لبلد�ن �لعربية تجاه �لمر�أة قبل �لربيع �لعربي متقارب 
رغم بع�ص �لفروقات بين دولة و�أخرى، من مثل �ل�سماح بزو�ج �لقا�سر�ت في �ليمن)37( ومنعه 
في �لبلد�ن �لمغاربية. ولدى �لتيار �ل�سلفي �لعديد من �لق���سم �لم�ستركة مع تيار �لإ�سالم 
�ل�سيا�سي �لذي بقي وفيًا لما�سيه �ل�سلفي في �لق�سايا �لجتماعية وخا�سة �لمتعلقة بالمر�أة)38( 

)36( تاأ�س�ست جملة �لأح��ل �ل�سخ�سية يف ت�ن�ص يف 3 �أوت 1956 )5 �أ�سهر بعد ��ستقالل ت�ن�ص( وت�سمح للمر�أة 
بحق �لنتخاب و�لرت�سح و�لتعليم و�لعمل مثلها مثل �لرجل. و�ساهم مفتي �جلمه�رية، رمز �لإ�سالم �ملحلي 
��ستنادً�  �أو منع تعدد �لزوجات  �لزيت�ين، يف و�سع هذه �ملجلة �س��ء يف تقنني �لطالق عن طريق �ملحاكم 
�أن  �ملر�أة يف رف�ص  �أقرو� حق  �لذين  �لعلماء  �لهجري، ه�ؤلء  �لثاين  �لقرن  �لقريو�ن يف  لجتهاد�ت فقهاء 
يتزوج عليها زوجها بامر�أة ثانية، وه� ما يعرف يف كتب �لتاريخ  بالزو�ج �لقريو�ين، وي�ست�سهدون بحادثة 
�خلليفة �لعبا�سي �ملن�س�ر �لذي تزوج �أروى �لقريو�نية وعندما �أر�د �لتزوج بثانية �جته �إىل ق�ساة �لقريو�ن 
وعلمائها فرف�س�� مطلبه لأن عقد زو�جه ت�سمن م��فقته على �لتزوج على مقت�سى �لزو�ج �لقريو�ين وه� 
عقد مينع �ل�سماح بتعدد �لزوجات. و��سطر �خلليفة �إىل �للتز�م بهذ� �لقر�ر ومل يتزوج ثانية �إل بعد وفاة 
زوجته �أروى. هذ� �لرت�ث �لفقهي ��ستنار به �مل�سرع �لت�ن�سي عند و�سع جملة �لأح��ل �ل�سخ�سية عام 1956. 
�لتبني  �إقر�ر حق  �لزيت�ين، يكمن يف  �لإ�سالم �ملحلي  �ل�سيا�سية وتيار  �ل�سلطة  �ل�حيد بني  لكن �لختالف 
�لكامل �أي �إعطاء �لن�سب و�ل�سم �لعائلي لطفل �أو طفلة عن طريق �لتبني ل عن طريق �ل�لدة. ومل ينتج عن 

هذ� �لختالف بني �لتيار �لزيت�ين و�مل�ؤ�س�سة �ل�سيا�سية �لر�سمية �حتجاج �أو مترد يف تلك �لفرتة.
)37( يتحدث عبد �حلميد �سيام يف بحث له عن »و�سع �ملر�أة يف �لعامل �لعربي« �سادر ب�سحيفة �لقد�ص �لعربي، 
14 ن�فمرب 2013 عن �أن �لقان�ن �ليمني ل يحدد �سنًا معينة لزو�ج �ملر�أة، ويذكر �أن ربع �ملتزوجات مّت عقد 

قر�نهن قبل �سن �خلام�سة ع�سرة.
�لفكر  من  قريبة جدً�  ق��عدها  ن�سف  �أن  �لدر��سات  من  �لعديد  تذكر  بت�ن�ص،  �لنه�سة  بالن�سبة حلركة   )38(
�ل�سلفي، وقد �ت�سح ذلك جليًا بعد �لربيع �لعربي من خالل نقا�ص �لعديد من ف�س�ل �لد�ست�ر �جلديد �لذي 
متت �مل��فقة عليه يف يناير 2014، �إذ كان جزء من �إخ��ن �لنه�سة يطالب�ن منذ 2013 بتنقيح جملة �لأح��ل 
�حلكم«،  �إىل  �لتاأ�سي�ص  من  ت�ن�ص  يف  »�لإ�سالمي�ن  كتابنا،  �نظر  �لزوجات،  تعدد  �إىل  و�لع�دة  �ل�سخ�سية 

من�س�ر�ت هان�ص �سيدل، ت�ن�ص 2013 )280 �سفحة(.
�أما بالن�سبة للجز�ئر، فلم يرفع �سرط �إجبارية �ل�يل يف �لزو�ج من �ملحارم �إل م�ؤخرً� يف 2005 حيث �أ�سبح 
باإمكان �ملر�أة �لتي �ستتزوج �أن تختار وليها من �أ�سدقائها ولي�ص بال�سرورة من حمارمها. ويف �ملغرب قام 
�مللك يف  2000 �حتجاجًا على رغبة  �لبي�ساء عام  �لد�ر  و�لتنمية بح�سد مظاهرة كربى يف  �لعد�لة  حزب 
تنقيح مدونة �لأ�سرة يف �جتاه يعطي حق�قًا �أكرب للمر�أة، ما ��سطر �مللك بعد ذلك �إىل �لتعديل يف قر�ر�ته، 
و�لإبقاء مثاًل على مبد�أ تعدد �لزوجات مع تقييده عن طريق �لقا�سي، لكن �ملدونة �جلديدة رفعت من �سن 
زو�ج �ملر�أة �إىل 18 �سنة، و�أقرت �قت�سام �لرثوة بني �لزوجني عند �ل�فاة �أو �لطالق. �أما يف ت�ن�ص فقد كان 
�لإ�سالمي�ن )�إخ��ن و�سلفي�ن( ملتزم�ن �ل�سمت ومت�سبث�ن �أ�سا�سًا بالدفاع عن ق�سية لبا�ص �حلجاب، �أما 

لبا�ص �لنقاب فلم يكن مطروحًا �أ�سال يف فرتة ما قبل �لربيع �لعربي.
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)ب( المراأة في الخطاب ال�سلفي بعد الربيع العربي:
من �لمفارقات �لعجيبة �أن �لمر�أة �لتي �ساهمت بق�ة في ث�ر�ت �لربيع كانت �إحدى �سحايا 
هذ� �لربيع. ف�سع�د �لأحز�ب �لإ�سالمية �إلى �لحكم �لذي �أعقبته �نتعا�سة �لتيار�ت �ل�سلفية، كان 
على ح�ساب حق�قها وحرياتها. ففي ت�ن�ص، �نعقد منذ �لأ�سهر �لأولى للث�رة م�ؤتمر �سلفي كبير 
لأول مرة بت�ن�ص �لعا�سمة، �سارك فيه �سلفي�ن من م�سر و�لك�يت وفل�سطين وغيرها)39(، ح�سره 
ر��سد �لغن��سي، وخرج بت��سيات من �أجل ت�حيد �ل�سف �لإ�سالمي، و�إقامة ما �أطلق�� عليه ��سم 
دولة �لعدل و�لإيمان تفاديًا للخالفات �لأيدي�ل�جية ح�ل م�سطلح �لديمقر�طية ومدنية �لدولة. 
ومنذ هذ� �لم�ؤتمر، كّثف �لتيار �ل�سلفي بت�ن�ص من ت��جده في �لف�ساء �لجمعياتي و�لحزبي)40(، 
�أ�سبح تيار �ل�سلفية �لجهادية �لمتمثل في  ومن ن�ساطاته �لخيرية و�لدع�ية. وب�سرعة قيا�سية، 
�أن�سار �ل�سريعة)41(، تيارً� �سعبيًا يح�سد �لآلف من �لأن�سار ومعظمهم من �لأ�سخا�ص �لعاطلين 
�أبرز رم�زها  �لعلمية ومن  �ل�سلفية  �لجهادية، نجد  �ل�سلفية  وبجانب  �ل�سّن.  �لعمل و�سغار  عن 

�لب�سير بن ح�سن، ومختار �لجبالي رئي�ص جبهة �لجمعيات �لإ�سالمية.

عاملة  �لت�ن�سية،  للفتاة  حق  ل  �أنه  ح�سن  بن  �لب�سير  �سّرح  �لعلمية،  لل�سلفية  بالن�سبة 
كانت �أم طالبة، بالتنقل للدر��سة �أو �لعمل دون محرم، وه� ما لم يتع�د عليه �لت�ن�سي�ن)42(. 
�أما لدى �أن�سار �ل�سريعة، فينادي �أب� عيا�ص زعيم �لتيار �ل�سلفي �لجهادي بتحريم �لختالط 
في  �سعبي  �جتماع  �أب� عيا�ص في  و�لكليات، وطالب  و�لمعاهد  �لمد�ر�ص  �لجن�سين في   بين 
�لقيرو�ن ي�م 20 ماي� 2012 باإقامة م�سحات خا�سة للن�ساء و�أخرى للرجال. كما ُعرف عن 
�لتيار �ل�سلفي في ت�ن�ص �أن جزءً� منه كان ور�ء ت�سفير �لجهاديين �إلى �س�ريا وظه�ر ما ي�سمى 

بجهاد �لنكاح)43(.

)39( من بني �حلا�سرين يف هذ� �مل�ؤمتر طارق �لزمر من م�سر وعبد �ل�هاب �حلميقاين من �ليمن وغريهم.
)40( ت�جد يف ت�ن�ص بعد �لث�رة ثالثة �أحز�ب �سلفية هي حزب جبهة �لإ�سالح، وحزب �لأ�سالة، وحزب �لرحمة، 
 9800 بالإ�سافة �إىل حزب ينتمي لالإ�سالم �لر�ديكايل ه� حزب �لتحرير. كما تط�ر �لف�ساء �جلمعياتي من 
جمعية قبل �لث�رة �إىل ح��يل 15 �ألف جمعية يف نهاية 2013 منها ح��يل 1000 جمعية ذ�ت طابع ديني وخريي.
)41( تاأ�س�ص تنظيم �أن�سار �ل�سريعة بت�ن�ص يف �أفريل 2011، ورغم عدم ح�س�له على �لرتخي�ص �لقان�ين فقد 
�سمحت له حك�مة �لرتويكا �لتي تق�دها حركة �لنه�سة بالن�ساط �لعلني. وبعد �لأحد�ث �لإرهابية يف جبل 
�ل�سعانبي بال��سط �لغربي للبالد ��سطرت هذه �حلك�مة �إىل ت�سنيف �أن�سار �ل�سريعة كتيار �إرهابي يف �أوت 
2013. ويف دي�سمرب 2013 �أعلنت �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية كاًل من تيار �أن�سار �ل�سريعة يف ت�ن�ص وليبيا، 

تيارً� �إرهابيًا.
)42( �نظر مقالنا بهذ� �ل�سدد يف جريدة �ل�سباح. 

)43( كان وزير �لد�خلية �أول من حتدث عن جهاد �لنكاح يف ندوة �سحفية يف �أوت 2013.
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بين  �لختالط  منع  في  �لجهادي  �ل�سلفي  �لتيار  مع  �لعلمي  �ل�سلفي  �لتيار  ويلتقي 
�لحافالت  في  و�لرجال  �لن�ساء  بين  �لتفريق  و�سرورة  و�لكليات،  �لمد�ر�ص  في  �لجن�سين 
و�ل�س��طئ، ومنع �لمر�أة من �لغناء �إل في م���سيع تخ�ص �ل�طنية و�لم�سائل �لدينية، و�إباحة 

تعدد �لزوجات، ورف�ص �ل�لية �لعامة للمر�أة)44(.

�لتي  �ل��سطى  �لإ�سالم  جمعية  برزت  �لت�ن�سية،  �ل�سلفية  �لجمعيات  ن�سيج  و�سمن 
2013 بطلب لتاأ�سي�ص حزب �سماه  2012، و�لذي تقدم منذ نهاية  �أ�س�سها عادل �لعلمي في 
»ت�ن�ص �لزيت�نة«. وكانت جمعية �لإ�سالم �ل��سطى ت�سمى قبل ذلك جمعية �لأمر بالمعروف 
و�لنهي عن �لمنكر، ولم ترخ�ص حك�مة �لباجي قايد �ل�سب�سي لها، وح�سلت بعد ذلك على  
��سمها.  من  غيّرت  �أن  بعد  �لنه�سة  عام حركة  �أمين  �لجبالي  في حك�مة حمادي  ترخي�ص 
وغلق  �لزوجات،  تعدد  و�إباحة  للمر�أة،  �لق�سير  �للبا�ص  بمنع  �لجمعية  م�ؤ�س�ص هذه  ويطالب 
�لر�أي  ��ستياء  �أثار  ما  للمر�أة،  �لعفة  �لمطالبة بحز�م  و�آخر مقترحاته  و�لحانات،  �لم��خير 
�لعام و�لجمعيات �لت�ن�سية. وحز�م �لعفة، كما ورد في �إحدى �ل�سحف »ُي�سنع من �لجلد �أو 
�لحديد وي�ستخدم لمنع حدوث �للقاء �لجن�سي، وه� عبارة عن ط�ق له قفل  يلتف ح�ل خ�سر 
�لمر�أة با�ستثناء فتحة �سيقة لق�ساء �لحاجة«)45(. ويذكرنا هذ� �لمقترح بما كان يح�سل في 
�أوروبا في عهد قرون �لظالم)46(، عندما كانت �لمر�أة ل تتمتع بحق�قها. و�سنت �لجمعيات 

�لن�سائية حملة على ما �عتبرته خطابًا مهينًا لكر�مة �لمر�أة.

و�إجماًل، فالخطاب �ل�سلفي ح�ل �لمر�أة في ت�ن�ص، ل يعبر عن روؤية �أغلبية �ل�سكان ول 
يجد �آذ�نًا �ساغية �إل من �لتيار�ت �لدينية �لمت�سددة ومن بع�ص ل�بيات تيار �لإ�سالم �ل�سيا�سي. 
�إقد�م  نتيجة  �لتعبير، وكذلك  نتيجة مناخ حرية  للطرح  �لعلمي وغيرها مجاًل  �أفكار  ووجدت 
حركة �لنه�سة على �ل�سماح با�ستقد�م �سي�خ �ل�سلفية من م�سر و�لخليج �إلى ت�ن�ص، مثل؛ وجدي 
من  نمط  ح�ل  تتمح�ر  محا�سر�تهم  وكانت  وغيرهم.  ح�سان  ومحمد  �لقرني  وعائ�ص  غنيم 
�لإ�سالم �لمنغلق. وقد نددت �ل�سحف �لت�ن�سية في تلك �لفترة 2013-2012 بدع��ت بع�ص 

ه�ؤلء �ل�سي�خ �إلى ختان �لبنات، ومنع �لختالط، وتحريم �سفر �لمر�أة �إل ب�ج�د محرم.

)44( ح��ر خا�ص �أجريته يف ت�ن�ص ي�م 22 جانفي 2014 مع حممد خ�جة زعيم حزب جبهة �لإ�سالح �ل�سلفي 
بت�ن�ص، وبالن�سبة لهذ� �حلزب ميكن �أن ت�سبح �ملر�أة قا�سية لكن ل ميكنها �أن ت�سبح رئي�سة للبالد.

)45( �نظر مقال يف ميدل �إي�ست �أون لين بتاريخ 17 جانفي/ يناير 2014، بعن��ن »�سيخ �سلفي يطالب �لت�ن�سيات 
http.//www.middle-east-online.com/ ?id=169535 .»بارتد�ء حز�م �لعفة

  Ceinture de chasteté  :46( ُعرف هذ� �حلز�م يف �أوروبا يف �لع�س�ر �ل��سطى من �لقرن 12 ميالدي با�سم(
.Chastity belt وبالإجنليزية
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في م�سر تعتبر �لباحثة ريتا فرج �أن �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة �ل�سلفية ممن�عة �سرعًا 
لكنها ت�سبح مباحة �إذ� كان �لق�سد منها �لت�سدي للتيار�ت �لعلمانية.

وت�سيف �لباحثة �أن »�لالفت في �لم�سهد �ل�سلفي �لم�سري �لذي �أعقب ث�رة يناير ذلك 
�لجدل في �ساأن تر�سيح منقبات �إلى �لبرلمان، حيث ر�سحت �أحز�ب �سلفية على ق��ئمها عددً� 
و�لتي  �لإ�سكندرية  في  �ل�سلفية  �لدع�ة  رئي�ص  برهامي  يا�سر  فت�ى  �إلى  ��ستنادً�  �لن�ساء  من 
�لمادة  �أقل مف�سدة من ترك لمن يريدون تغيير  �إن تر�سح �لمر�أة مف�سدة، لكنها  قال فيها: 
�لثانية من �لد�ست�ر«)47(. و�أكدت �لباحثة ريتا �أن �ل�سلفيين �لمه�و�سين بالمر�أة »يعمل�ن على 
�إق�سائها عن �لق�ساء �لعام ب�سبب ن�ساطها �لمتز�يد �لذي ك�سفت عنه �لنتفا�سات �لعربية 
�لفاعل  �لأنث�ي/  من  �لف�بيا  �أن  ويبدو  و�لت�ن�سي.  �لم�سري  �لأنم�ذج  في  خ�س��سًا  كثيرً� 
�أن �لجزء �لأكبر من  يدفعهم لت�سديد �لرقابة عبر ثنائية �لحر�م و�لحالل. ومن �لمالحظ 
مجاًل  �سكلن  �لالتي  �لن�ساء  باأج�ساد  مبا�سرة  عالقة  لها  �لعربي  �لحر�ك  دول  في  �لفتاوى 

خ�سبًا للتحليل �ل�سلفي«)48(.

�لفعال  �لدور  �لعبيدي عن  �سليمان  �آمال  �لليبية  �لجامعية  �لباحثة  تتحدث  ليبيا  وفي 
�لذي قامت به �لمر�أة �لليبية �أثناء �لث�رة �لتي �أطاحت بالقذ�في، وكيف �أ�سبحت تعاني من 
»بف�سل  �لتعليم  م�ؤ�س�سات  �لذي يطالب في  �لمت�سدد  �لديني  �لتيار  ب�سبب م��قف  �لإق�ساء 
�لبتد�ئية  �لمرحلتين  ت�سمل  �لأ�سا�سي وهي  �لتعليم  تاأنيث مرحلة  و�إلغاء  �لإناث  �لذك�ر عن 
مهنة  ممار�سة  من  �لمر�أة  �إق�ساء  من  مخاوف  هناك  �أن  �لباحثة  وتذكر  و�لإعد�دية«)49(. 
�أ�سبحت منح�سرة بعد �نتخابات  �إن �ل�سلطة �ل�سيا�سية في ليبيا  �لق�ساء)50(، ويمكن �لق�ل 
�أما �لتجاهات �لأخرى فتمثيلها محدود،  2012 في تيار �لإخ��ن �لم�سلمين وتيار �ل�سلفية، 
وهي بطبيعتها تيار�ت محافظة. وربما تتح�سن �أو�ساع �لمر�أة في ليبيا لحقًا �إذ� عادت للدولة 

�سلطتها �لمركزية، وتقل�ص نف�ذ �لتيار�ت �ل�سلفية وخا�سة �لم�سلحة منها. 

)47( فرج )ريتا(، �ل�سلفي�ن: �لن�ساء مبنزلة �لأ�سري، �مل�قع �لإلكرتوين �حلقيقة، بتاريخ 15 �أفريل/ ني�سان 2013.
Htt://www.suriatruth.org%∆ 9% 82% ∆8%A 7?

)48( �مل�سدر �ل�سابق.
وت�ؤكد �لباحثة يف هذ� �ملقال �أن �ل�سلفيني قطع�� »مع �مل�ساو�ة �لتي �أقرها �لقر�آن وخرج�� عن مقا�سد �لن�ص 

وت�سادم�� مع �لجتاه �لإ�سالحي �لتن�يري يف فقه �ملر�أة«.
)49( �لعبيدي )�آمال �سليمان( متكني �ملر�أة يف ليبيا. �ل��قع و�لتحديات، من�س�ر�ت مركز �مل�سبار، �لكتاب عدد 

76، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2013، �ص 215.
)50( �مل�سدر �ل�سابق، �ص 215.
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)ج( م�ستقبل الخطاب ال�سلفي حول المراأة في ما بعد الربيع العربي:
لقد �أ�سبح �لحديث عن ما بعد �لربيع �لعربي متد�وًل خ�س��سًا بعد �سق�ط مر�سي �أو 
ما ي�سميه �لم�سري�ن بالث�رة �لت�سحيحية. ففي هذه �لمرحلة �لجديدة، �نق�سم �لتيار �ل�سلفي 
بين م�ؤيد للنظام �لجديد مثل حزب �لن�ر، ومعار�ص. لكن م�قف حزب �لن�ر من �لمر�أة لم 
يتغير جذريًا، ومع ذلك فه� ملتزم بالتنقيحات �لد�ست�رية �لتي ط�رت من حق�ق �لمر�أة وتم 
من  �لتن�سل  �لنه�سة  حركة  حاولت  فقد  ت�ن�ص،  في  �أما   .2013 يناير  في  عليها  �لت�س�يت 
�أن�سار �ل�سريعة، لكنها �أبقت على عالقة جيدة مع تيار �ل�سلفية �لعلمية لعتبار�ت �نتخابية. 
وهذ� �لتيار يخ��ص منذ يناير 2014 حملة كبيرة من �أجل �إلغاء تحجير �لتكفير في �لد�ست�ر، 
وتحريم �لمقد�سات، وتنقيح مجلة �لأح��ل �ل�سخ�سية، �إل �أن حظ�ظ �لنجاح في هذه �لحملة 
�سعيفة نظرً� لق�ة �لمجتمع �لمدني في ت�ن�ص)51( �لذي ل يقبل بالتخلي عن مكت�سبات �لحد�ثة 

وفي مقدمتها مجلة �لأح��ل �ل�سخ�سية.

وت�سير �لباحثة �لجامعية �آمال قر�مي �إلى م�ساألة »�نقطاع بع�ص �لفتيات عن �لدر��سة 
درءً� للفتنة و�لإقبال على �لمد�ر�ص �لقر�آنية«)52( خالل عام 2012 كتعبير عن م�ساندة طرح 
تعليم  في  �لمدنية  �لعل�م  على  �لدينية  �لعل�م  �أف�سلية  في  �لمتمثل  �ل�سلفية  �لأطر�ف  بع�ص 
�لمر�أة، لكننا ل نعتقد �أن هذه �لحالة �رتقت �إلى ظاهرة �جتماعية، لأن ن�سبة �لنقطاع عن 
�لدر��سة ز�دت ب�سكل كبير بعد �لث�رة للفتيان و�لفتيات في عالقة ب�سع�بة �لأو�ساع �لمادية 
لبع�ص �لعائالت. وتثير �لباحثة �آمال قر�مي كذلك �أ�سباب �نت�سار �لنقاب في ت�ن�ص م�ؤكدة 
»�أن �لذين ت�سدو� للحديث عن حق �لمر�أة في حرية �للبا�ص و�لدفاع عن �لنقاب هم رجال �إذ 
لم يبرز �س�ت ن�سائي و�حد لحد �لآن يعلل �أ�سباب �ختيار لب�ص �لنقاب بعد �لث�رة. وه� �أمر 
يثير �ل�ستغر�ب �إذ ت�ؤثر �لن�ساء �ل�سلفيات �ل�سمت وتنفيذ �أو�مر �ل�سي�خ وكاأنهن غير قادر�ت 
على �لح��ر و�لحتجاج وه� �أمر مفه�م باعتبار �سي�ع ثقافة �ل�سماع بدل �لحفر في �لن�س��ص 
�لدينية و�إعمال �لعقل فيها باعتماد فكر نقدي«)53(. وتبرر ذلك ب�سعف �لم�ؤ�س�سات �لتعليمية، 
و�نت�سار ثقافة �لتلقين)54(. و�إذ� عدنا �إلى منهج �لتكفير لدى �لتيار �ل�سلفي، �س��ء كان علميًا 

)51( مت �لتفاق يف �ملجل�ص �لتاأ�سي�سي �لت�ن�سي على تنقيح هذ� �لف�سل مبا يفيد �أن �لدولة حتمي حرية �ملعتقد 
و�ل�سمري وحتمي �ملقد�سات ومتنع �للج�ء �إىل �لتكفري.

76، �لإمار�ت �لعربية  )52( مي )�آمال(، دو�ئر �خل�ف... �لت�ن�سيات و�لتيار�ت �ل�سلفية، �مل�سبار، �لكتاب عدد 
�ملتحدة 2013، �ص97.

)53( �مل�سدر �ل�سابق، �ص 101.

)54( �مل�سدر �ل�سابق، �ص 101.
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�أو جهاديًا، فاإنك تجد �أن �أحد �ل�سروط �لأ�سا�سية لالنتماء للتيار يتمثل في �للتز�م بمرجعية 
�سيخ من �سي�خ �ل�سلفية، وينجم عن هذ� �للتز�م تطبيق �لفتاوى و�لجتهاد�ت و�لتف�سير�ت 
�لفقهية �لتي يقدمها هذ� �ل�سيخ، وبدون ذلك ل يمكن قب�لك في �لتيار �ل�سلفي، �أي وكاأن هذ� 

�ل�سيخ ه� �ل���سطة �لتي ت�ؤدي بك �إلى �لعلم �ل�سحيح و�لفهم �ل�سحيح للن�ص �لديني.

�لإ�سالمية،  �لعربية  مجتمعاتنا  في  طاغية  ز�لت  ما  �لذك�رية  �لثقافة  �أن  و�لمالحظ 
وبالتالي فاإن تاأثير هذه �لثقافة على �لتيار �ل�سلفي يك�ن ب�سكل �أكبر. لكن �أغلب �لت�ن�سيات 
بد�أن بالت�سدي لثقافة �لخ�ف و�لرعب �لتي تن�سرها بع�ص �لتيار�ت �لدينية �لمت�سددة بت��ط�ؤ 
مع بع�ص ل�بيات من �لحزب �لإ�سالمي �لحاكم، ويت�قع �أن تتقل�ص ظاهرة �لأ�سلفة في ت�ن�ص 

مع �لحك�مة �لجديدة �لم�ستقلة لمهدي جمعة �لمتحررة من كل �لتز�م حزبي.

�أن تختفي م�ستقباًل مظاهر �لت�سدد و�لتع�سب بعد �لم�سادقة  �أما في م�سر، فُيت�قع 
على �لد�ست�ر �لجديد، لكن �لخطاب �ل�سلفي تجاه �لمر�أة لن يتغير بين ع�سية و�سحاها، بل 
تح�سين  من  بد  ول  �لتهمي�ص،  ظاهرة  من  تحد  و�جتماعية  �قت�سادية  �إ�سالحات  من  بد  ل 
ج�دة �لتعليم، وغر�ص �لح�ص �لنقدي لدى �لمتعلمين، وهي عنا�سر ُتك�سب �لمر�أة مناعة ذ�تية 
تجعلها قادرة على �لدفاع ب�عي عن حريتها وحق�قها. ول �سك �أن �لظاهرة �ل�سلفية ما بعد 
�لربيع �لعربي، �ست�سهد تغيير�ت ج�هرية �س��ء �إيجابيًا �أو �سلبيًا. ويمكن �أن تك�ن �لتغيير�ت 
�لج�هرية �إيجابية �إذ� تمكنت �لمجتمعات �لعربية من عقلنة خطابها �لديني وتن�سيبه وتر�سيده 
وه� ما ي�ست�جب �لمرور بحركة لالإ�سالح �لديني على غر�ر ما ح�سل في �أوروبا عندما حلت 
�سر�عاتها �لدينية عبر �لح��ر و�لتعاي�ص في �إطار دولة �لم��طنة. وفي هذ� �لإطار، يمكن �أن 
تع�د �لظاهرة �ل�سلفية �إلى طبيعتها �لأ�سلية كتيار دع�ي ل مت�سي�ص، وي�سبح خطابها �أكثر 

�إيجابية نح� �لمر�أة.

كما يمكن �أن تك�ن �لتغيير�ت �لتي �ستطر�أ على �لظاهرة �ل�سلفية م�ستقباًل �سلبية �إذ� 
لم تتح�سن م�ؤ�سر�ت �لتنمية �ل�ساملة بمجتمعاتنا، و�إذ� ما ��ستمر �ل�سحن �لطائفي قائمًا في 
نز�عاتنا �لد�خلية و�لإقليمية، و�إذ� لم تح�سل ث�رة حقيقية في مجال �إ�سالح �لفكر �لديني 
�لأديان  بعلم  معرفة جيدة  لهم  �أكاديميين  وباحثين  �أكفاء  ومجتهدين  علماء حقيقيين  عبر 
ل على  �ل�سلفي خطرً�  �لخطاب  و�سيك�ن  في مختلف مد�ر�سها،  �ل�سرعية  وبالعل�م  �لمقارن 

�لمر�أة فقط، و�إنما على وحدة �لدولة وتما�سك �لمجتمع.

بين  يجمع  بخطاب  �لمر�أة  تجاه  خطابه  يحدد  �أن  �ل�سلفي  �لفكر  على  �لمطروح  �إن 
�لأ�سالة و�لمعا�سرة، ويتماهى مع ما ورد في �لمعاهد�ت �لدولية �لخا�سة بالحق�ق �ل�سيا�سية 



الباب الثالث: املراأة يف خطاب جماعة الإخوان واحلركات ال�سلفية العربية

244

�ل�سادرة في عام  و�لمدنية و�لقت�سادية و�لجتماعية، ويتخلى عن رف�سه لمعاهدة �سيد�و 
1979 و�لمتعلقة بمكافحة �لتمييز �سد �لمر�أة. 

ول نن�سى �أن ن�سير �إلى �أن �لتيار �ل�سلفي ما يز�ل يعتر�ص على �لمعاهد�ت �لتي تطالب 
�لقت�سادية  بالحق�ق  يتعلق  فيما  �أما  لل�سريعة.  ر�أيه مخالفة  في  لأنها  �لإعد�م  باإلغاء حكم 
و�لجتماعية، فلي�ص هناك �إجماع د�خل �لتيار �ل�سلفي على تبني هذه �لحق�ق، وه� م�قف ما 
ز�ل يتاأرجح لحد �لآن بين �إعطاء �لأف�سلية للرجل وبين �لمنادين بالت�ساوي في هذه �لحق�ق 

لدى �لجن�سين، لكن �أن�سار �لمطالبين بالت�ساوي محدود مقارنة بالتيار �لأول.

و�أعتقد �أن م�ساألة �لحق�ق �لقت�سادية و�لجتماعية للمر�أة، ل تكفل بالت�سريعات فقط، 
و�إنما يف�سح �لمجال لها فعليا بالرتقاء �إلى �لعديد من �ل�ظائف، وحينها ل ي�ستطيع �لتيار 
�لحق�ق  �أما  م�سايرتها)55(.  على  مجبرً�  ي�سبح  بل  �لحق�ق،  هذه  �إبطال  �لمت�سدد  �ل�سلفي 
يف�سر  ما  وه�  لالإباحة،  منها  �أقرب  للمنع  هي  لكنها  و�لمنع،  �لإباحة  بين  فهي  �ل�سيا�سية، 
في  �أو  وبلديات(،  )برلمان  �لمنتخبة  �لم�ؤ�س�سات  في  �ل�سلفية  للمر�أة  �ل�سعيفة  �لم�ساركة 

�لمكاتب �لتنفيذية لالأحز�ب �ل�سلفية)56(.

مالحظات وا�ستنتاجات
�لما�س�ي في  �لطابع  وبقي محافظًا على  �لد�خل،  �ل�سلفي من  �لخطاب  يتط�ر  لم   -
�ل�سيا�سي. وبقي خطاب هذ�  �ل�سعب�ي في م�ست�ى �لخطاب  و�لطابع  �لأيدي�ل�جي  �لم�ست�ى 

�لتيار ح�ل �لمر�أة مناه�سًا لمقت�سيات �لحد�ثة.

�ل�سيا�سي منطق  �لإ�سالم  تيار  مثله مثل  �لعربي  �لربيع  بعد  �ل�سلفي  �لخطاب  - دخل 
لتبرير  ثانية  ثم طّ�عها  �أوًل،  �ل�سيا�سية  م�ساركته  لتبرير  �لفت�ى  فطّ�ع  �لحكم،  في  �لغنيمة 

م�قفه بعد �سق�ط مر�سي بين م�ؤيد لهذ� �ل�سق�ط ومعار�ص له.

- �سيتاأثر �لخطاب �ل�سلفي م�ستقباًل بماآلت تجربة �لإ�سالم �ل�سيا�سي بعد دخ�ل هذ� 
�لتيار �أزمة هيكلية حادة في م�سر، و�أزمة هيكلية �سبه حادة في ت�ن�ص. فخروج �لنه�سة من 
2014 بعد تجربة فا�سلة في م�ست�ى �لأد�ء �لقت�سادي و�لأمني  �لحكم في ت�ن�ص في يناير 
لفائدة حك�مة تكن�قر�طية م�ستقلة، �سيدفعها �إلى �لقيام بمر�جعات في م�ست�ى منظ�متها 

)55( وه� �مل�قف �لذي جنده لدى حزب جبهة �لإ�سالح �ل�سلفي يف ت�ن�ص.
)56( يف حزب جبهة �لإ�سالح بت�ن�ص ت�جد �مر�أتان على 15 ع�س�ً�.
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�لأيدي�ل�جية وتكتيكاتها �ل�سيا�سية، ما �سيدفع �لتيار �ل�سلفي �إلى خ��ص تجربة �لمر�جعات 
�لد�خلية لعديد �لمق�لت و�لمفاهيم، ومنها دور �لمر�أة في �لمجتمع وفي �لم�ؤ�س�سات �لتمثيلية.

مختلف  من  �لدين  علماء  ي�سم  �لديني،  للفكر   council مجمع  �إن�ساء  �أن  �أعتقد   -
�لبحث  فيه  ويتم  �لمقارن،  �لأديان  تاريخ  في  وباحثين  وم�ؤرخين  �جتماع  وعلماء  �لمذ�هب، 
عن نم�ذج مجتمعي، يجعل �لحد�ثة و�لعقالنية و�لت�سامح جزءً� �أ�سا�سيًا من منظ�مة �لفكر 
�لديني، ويجعل �لمر�أة �سريكًا مركزيًا في �تخاذ �سلطة �لقر�ر بعد �أن طغت ن�سبة �لإناث على 
بين مختلف  �له�ة  �سيتمكن من ج�سر  �لمجمع  �لعربية. هذ�  �لمجتمعات  في معظم  �لذك�ر 
�لتيار�ت و�لمذ�هب، ويبل�ر خطابًا �أكثر �إيجابية ح�ل �لمر�أة وح�ل �لأقليات، ويح�ل �ل�سر�ع 
بين �لأغلبية و�لأقلية من �سر�ع �لأجند�ت �لطائفية و�لعرقية و�للغ�ية �إلى �لأجندة �لم��طنية 

و�أجندة �لبد�ئل �لديمقر�طية.

- يتخذ �لخطاب �ل�سلفي ح�ل �لمر�أة �أهمية كبرى لك�ن �لمر�أة ت�سكل ن�سف �لمجتمع 
�أو �أكثر، ولك�نها قادرة على �لإبد�ع في مجالت ووظائف عديدة. لذلك يعمل جزء هام من 
�لتيار �ل�سلفي على �إلغاء �لأدو�ر �ل�سيا�سية و�لقت�سادية للمر�أة لأنها ت�ؤدي تدريجيًا �إلى �سرب 
�لعقلية �لذك�رية �ل�سائدة ولأنها، وهذ� ه� �لأهم، ت�سرب �حتكار �لرجال لمتياز�ت �لحكم. 

ولهذ� نرى كيف يتم ت�ظيف �لفت�ى دينيًا لح�سر مهمة �لمر�أة في مجالت محدودة.

- لقد كان �لخطاب �ل�سلفي عم�مًا محترزً� تجاه مبد�أ �لتنا�سف في �لتر�سح للق��ئم 
�لنتخابية، وهذ� يرتبط بمفه�مه لمعنى �لم�ساو�ة، بل �إن تيار �لإ�سالم �ل�سيا�سي نف�سه قبل 

على م�س�ص مبد�أ �لتنا�سف بعد �سغط �لمجتمع �لمدني.

ي�ست�جب  �لد�خل  �لمر�أة من  تجاه  �ل�سلفي  �لخطاب  تغيير  �إمكانية  �إن  نق�ل  - ختامًا 
مدة من �لزمن ل باأ�ص بها ولن يح�سل ذلك �إل بقيام ث�رة ثقافية لدى �ل�سع�ب �لعربية؛ ث�رة 
في م�ست�ى �لمفاهيم وفي طرق و�آليات �لجتهاد �لديني �لتي يجب �أن ُتعاد مر�جعتها ب�سكل 
جذري في �س�ء تط�ر �لأو�ساع �ل�سيا�سية و�لجتماعية لل�سع�ب. و�سيك�ن هذ� �لنجاح ممكنًا 
�إبعاد �لف�ساء �لديني عن كل  �إذ� �تفقت �لنخبة �ل�سيا�سية و�لدينية في �ل�طن �لعربي على 
ت�ظيف �سيا�سي وحزبي، وهي مهمة �سعبة لكنها تظل �لطريق �لأمثل لعقلنة وتر�سيد �لخطاب 

�ل�سلفي ح�ل �لمر�أة و�لمجتمع.



الباب الثالث: املراأة يف خطاب جماعة الإخوان واحلركات ال�سلفية العربية

246

تعقيب عريب الرنتاوي:
�سكرً� جزياًل د. �أعلية على هذه �ل�رقة �لعميقة �لتي ربما ر�سمت مالمح خريطة طريق 
للتعامل مع �لتيار �ل�سلفي �ل���سع �لنت�سار في منطقتنا �لعربية. وحتى ل ي�سعرَن �أحد منكم 
�لتيار�ت  بقية  ولي�ص  �لإ�سالميين  خطاب  في  �لآن  �لبحث  يجري  لماذ�  �أو  م�ستهدف،  باأنه 
�ل�سيا�سية و�لفكرية �لأخرى، في ظني �أن �لأمر يع�د �أوًل �إلى �سع�د �لحركات �لإ�سالمية في 
�لعالم �لعربي، ما �أ�ست�جب �إيالء �هتمام خا�ص لهذه �لحركات و�لتيار�ت �لإ�سالمية، �أكثر 

من غيرها، هذ� من جهة.

�أو  �لليبر�لية  �أو  �لعلمانية  �أو  �لمدنية  �لحركات  خطاب  �أن  �عتقد  ثانية،  جهة  من   
�لأقل في م�سامينه وفي ظاهره خطابًا مت�سالحًا مع  يبدو على  �لديمقر�طية،  �أو  �لي�سارية 
لي�ست  و�لتنظيمية  �ل�سيا�سية  و�لبنى  بالأم�ص  قلنا  كما  �لممار�سة  كانت  و�إن  �لمر�أة،  ق�سية 
�سديقة للمر�أة، لذلك، �أردت �أن �أو�سح هذه �لفكرة حتى ل ي�سعر  �أحد باأنه �سخ�سيًا �أو تياره 
�لخطاب  في  »قر�ءة  �لجل�سة  هذه  �أعمال  في  ندرج  �أن  فاتنا  ولقد  خا�ص،  ب�سكل  م�ستهدف 
�ل�سيعي«، وه� خطاب،  �لإ�سالمي  �ل�سيا�سي  �لخطاب  �لمر�أة لدى  �ل�سيعي، مكانة  �ل�سيا�سي 
�لم�سرق  في  بم�ساكلنا  تاأثرنا  �أننا  ويبدو  �لعربية،  �لدول  من  في عديد  �لف�ساء  يمالأ  �أي�سًا، 

ب�سكل �أو باآخر، لكن، يمكن �أن تغن�� �لأمر عبر �لمد�خالت.

حقيقة لدينا �س�ؤ�ل �لآن، هل ثمة في �لإ�سالم ما يمنع �لم��طنة �لمت�ساوية ويح�ل دون 
بما في ذلك  مت�ساويات،  وو�جباتهن كم��طنات  �لن�ساء من ممار�سة كامل حق�قهن  تمكين 
حقهن في �لم�ساركة �ل�سيا�سية وت�لي �لمنا�سب �لعامة في �لبالد؟ متحدثنا تحت هذ� �لعن��ن 

»�لإ�سالم وم��طنة �لمر�أة« ه� ف�سيلة �ل�سيخ فريد �لباجي.
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ال�سيخ فريد الباجي)1(، ت�ن�ص

�أما بعد: فاإن �لمر�أة عانت عبر تاريخها �لإن�ساني من �ل�سطهاد على جميع �لم�ست�يات 
�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لنف�سية نتيجة للثقافة �لذك�رية �ل�ستبد�دية �لتي طغت 
على عق�ل �ل�سع�ب و�لأمم حتى ي�منا هذ�. و�ساأ�سرد �سريعًا �سيئًا من ذلك لنبين �لف��رق بين 
و�لمتقدمة  �لر�قية  �لإ�سالمية  �لت�سريعات  �لمر�أة وبين  �لجائرة في حق  �لتاريخية  �لق��نين 
في �عتبار �لمر�أة مت�ساوية مع �لرجل في �لحق�ق و�ل��جبات، و�إنما �لتفا�سل بينهما بالعمل 

و�لكفاءة و�لتق�ى.

�لي�نانيين  عقيدة  في  �لمر�أة  كانت  لقد  �لي�نانية:  �لح�سارة  في  �لمر�أة  منزلة   -1

�لأقدمين، �لجن�ص �لمغ�س�ب عليه من �لآلهة لأنها �أد�ة �هلل لإغ��ء عبيده وحرمانهم من �لجنة 
�لم�ع�دة، فهي م�سدر غ�سب �لأ�سنام �لمعب�دة لهم عند حل�ل م�سيبة عامة �أو نكبة طبيعية 
بناتهم  لذلك  ويقدم�ن  بها نق�سهم و�سعفهم،  يبررون  �سماعة  ف�سل ع�سكري فيجعل�نها  �أو 
ول� كانت من �لعائالت ذ�ت �ل�سرف و�لجاه �أ�سحية لإر�ساء �لآلهة ودفع �ل�سّر عنهم. حتى 
عند فال�سفتهم كانت تعتبر كائنًا ناق�سًا: �لمر�أة عند �أر�سط�: رجل غير كامل، وقد تركتها 
للعالم،  و�لعامل  لل�سيد،  كالعبد  للرجل  �لمر�أة  و�أن  �لخلقة،  �لأ�سفل من  �لدرك  في  �لطبيعة 
�أفالط�ن،  �أما  �إن �لطبيعة لم تزود �لمر�أة باأي ��ستعد�د عقلي يعتد به.  و�لبربري للي�ناني، 
�لخاليات من  �ل�سليمة  �لأج�سام  �لن�ساء ذو�ت  تك�ن  �أن  �لفا�سلة:  فقد كان يرى في مدينته 
�لعي�ب �لبدنية متاعًا م�ساعًا للرجال �لأ�سحاء �لأق�ياء لإنجاب �أطفال �أ�سحاء، كما في كتاب 
�لمر�أة في جميع �لأديان و�لع�س�ر )محمد عبد �لمق�س�د �ص 39، 38(، لذلك ل نرى للمر�أة 

�لي�نانية مكانة في �لر�أي و�لجدل �لاله�تي �لفل�سفي في �لح�سارة �لي�نانية.

)1( جمعية د�ر �حلديث �لزيت�نية، معهد د�ر �حلديث �لزيت�نية للعل�م و�لدر� �سات �ل�سرعية.
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�لم�ؤتمر  �لروماني ق�سة  �لتاريخ  لنا  �لرومانية: يروي  �لح�سارة  �لمر�أة في  2- منزلة 
�لكبير �لذي �نعقد في رومية - حيث تم بحث �س�ؤون �لمر�أة - و�نتهى �إلى �تخاذ �لقر�ر�ت 
�لتالية: �إن �لمر�أة م�ج�د لي�ص لها نف�ص )�سخ�سية �إن�سانية( ولهذ� فاإنها ل ت�ستطيع �أن تنال 
�لحياة في �لآخرة. يجب على �لمر�أة �أل تاأكل �للحم، و�أن ل ت�سحك، وحتى يجب عليها �أن ل 
تتكلم. �إن �لمر�أة رج�ص من عمل �ل�سيطان، ولهذ� فاإنها ت�ستحق �لذل و�له��ن في �لمجتمع. 
�أن تق�سي كل حياتها في طاعة �لأ�سنام وخدمة زوجها. وقد �هتم �لروماني�ن  على �لمر�أة 
بتنفيذ تلك �لقر�ر�ت حتى �إنهم كان�� ي�سع�ن قفاًل على فم �لمر�أة لمنعها حتمًا عن �لكالم، 
فكانت �لمر�أة تعي�ص في بيتها، وفي فمها قفل من حديد، وتم�سي في �ل�س��رع وفي فمها ذلك 
�لإ�سالم. )مب�سر  في  �لمر�أة وحق�قها  كتاب  كما في  ي�سم�نه )م�زلير(،  كان��  �لذي  �لقفل 

�لطر�زي، �ص 10، 9(.

�لقديمة  م�سر  في  حظيت  �لمر�أة  �أن  مع  �لفرع�نية:  �لح�سارة  في  �لمر�أة  منزلة   -3
بكثير من �لحق�ق �لتي غيبت في �لح�سارتين �لي�نانية و�لرومانية، �إل �أنها بقيت تعاني من 
�لعن�سرية �لطبقية في �لمجتمع، وكذلك جعل�ها عن�سر �لخطيئة وم�سدر �ل�سر �ل�سيطاني، 
وكان�� يقدم�نها قربانًا للنيل لقرون كثيرة حتى جاء عمر بن �لخطاب  ليخل�سهم بر�سالته 
�ل�سهيرة من هذه �لعادة �لمقيتة كما روى ذلك �بن عبد �لحكم في فت�ح م�سر. ومن �لم�ساوئ 

�لم�سرية في حق�ق �لمر�أة دفن �لمر�أة مع زوجها.

4- منزلة �لمر�أة في �لح�سارة �ل�سينية �لقديمة: ظلمت �لمر�أة في �لح�سارة �ل�سينية، 
�لزو�ج،  �لأرملة  على  ويحرم  كجاريه،  وبيعها  زوجته  حق�ق  �سلب  في  �لحق  له  �لزوج  فكان 

فكانت محتقرة، مهانة، ل حق�ق لها وكان�� ي�سم�نها بعد �لزو�ج )ف�( �أي )خ�س�ع(.

بعد  تدفن مع زوجها  �أو  �لهند تحرق  �لمر�أة في  �لقديمة: كانت  �لهند  �لمر�أة في   -5
يمار�ص هذه  ز�ل  ما  �لبع�ص منهم  �أن  �لغريب  �بن بط�طة في رحلته.  وفاته،كما ذكر ذلك 

�لعاد�ت في بع�ص �لقرى �لنائية �سرً�.

باأنها لعنة وهي  �أما �لمر�أة عند �ليه�د فكانت ت��سف  6- �لمر�أة عند �ليه�د عقيدة: 
بعد  �لثاني  �لكتاب  �لتلم�د، وه�  و�لمر�أة في  �أفعال �سريرة.  �لرجل من  �لم�س�ؤولة عما يفعل 
�لت�ر�ة يق�ل »�إن �لمر�أة من غير بني �إ�سر�ئيل لي�ست �إل بهيمة لذلك �لزنا بها ل يعتبر جريمة 

لأنها من ن�سل �لحي��نات«.
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7- �لمر�أة في �لديانة �لم�سيحية: �أما �لديانة �لم�سيحية فقد منحت �لمر�أة بع�ص �لحق�ق 
بعد �أن كانت م�سطهدة ولي�ص لها �أي مكانة في �لمجتمع، حيث �أو�سى �سيدنا عي�سى  باإح�سان 
معاملة �لن�ساء. وبالرغم من ذلك، كان ب�ل�ص يعتبر �لن�ساء �أقل منزلة من �لرجال فه� �لقائل 
»لت�سمت ن�ساوؤكم في �لكنائ�ص لأنه لي�ص ماأذونًا لهن في �لكالم«، بل �أمرن بالخ�س�ع و�لطاعة. 
وكتب �أي�سًا »ل �أ�سمح للمر�أة �أن تتعلم ول �أن تغت�سب �ل�سلطة من �لرجال ول تت�سلط وعليها �أن 
تبقى �سامتة«. وقد حرمها �لق�ساو�سة من �أن تنخلع من زوجها وتتطلق ول� كان �سيطانًا مريدً�، 
بينما �أباح لها �لإ�سالم ذلك. �أما في بريطانيا، فقد �أ�سدر �لملك هنري �لثامن �أمرً� يح�سر 
على �لمر�أة قر�ءة �لكتاب �لمقد�ص. وفي بريطانيا �أي�سًا في �لقرن �لثامن ع�سر، �أي: قبل 180 
�سنة تقريبًا، كان �لرجال يبيع�ن زوجاتهم �إلى �أن �سدر قان�ن يمنع ذلك في عام 1930. وفي 

�إيطاليا كانت �لمر�أة من عد�د �لمحج�ر عليهم لغاية 1919.

8- �لمر�أة في ع�سر �لجاهلية: لقد عانت �لمر�أة في ع�سر �لجاهلية عند �لعرب كبقية 
�لن�ساء في �لعالم عبر �لتاريخ، ومن �أخطرها حرمان جن�ص �لأنثى من حق �لحياة هروبًا من 
ب��أدها وهي ر�سيعة، فجاء �لإ�سالم ليزيل هذه �لجريمة و�لثقافة �ل�ستبد�دية تجاه  عارها 
ِ �ْلَبَناِت �ُسْبَحاَنُه  �لمر�أة، وجعل فعل ذلك حكمًا �سيئًا مقيتًا، فقال �هلل تعاإلى: َوَيْجَعُل�َن هلِلَّ
ِمَن  َيَتَ��َرى    َكِظيٌم  َوُهَ�   � ُم�ْسَ�دًّ َوْجُهُه  ِباْلأُْنَثى َظلَّ  َحُدُهْم  �أَ َر  ُب�سِّ َذ�  َو�إِ  َي�ْسَتُه�َن َما  َوَلُهْم 
 َيْحُكُم�ن َما  �َساَء  �أََل  �لتَُّر�ِب  ِفي  ُه  َيُد�سُّ �أَْم  ُه�ٍن  َعَلى  �أَُيْم�ِسُكُه  ِبِه  َر  ُب�سِّ َما  �ُس�ِء  ِمْن  �ْلَقْ�ِم 
]�لنحل: 57 - 59[. �لمر�أة في �لجاهلية ت�رث كالمال و�لمتاع، ول يحق لها �أن ترث ويقامرون 
بها ع��ص �لدرهم و�لدينار. و�أخرج �بن جرير في تف�سيره و�بن �لمنذر كما في �لدر �لمنث�ر 
ا�ص- ر�سي �هلل عنهما- قال: »كاأن �لرجُل �إذ� مات �أب�ه �أو َحُم�ه فه� �أحقُّ بامر�أته،  عن �بن عبَّ
�أو تم�ت فيذهب بماِلها«. وقال قتادة:  د�قها،  �أو يحب�سها حتى تفتدي ب�سَ �أم�سكها،  �إْن �ساء 
»كان �لرجُل في �لجاهلية يقاِمر على �أهله وماله، فيقعد حزينًا �سليبًا ينظر �إلى ماله في يِد 
غيره، فكانْت ُت�ِرث بينهم عد�وًة وبغ�سًا. وكانِت �لمر�أة في �لجاهلية لم يكن لها حقُّ �لإْرث، 
وكان�� يق�ل�ن في ذلك: »ل َيرُثنا �إل من يحمل �ل�سيَف وَيْحمي �لبي�سة«، فاإذ� مات �لرجُل وِرَثه 

�بُنه، فاإن لم يكن، فاأقرب َمن ُوِجد ِمن �أوليائه �أبًا كان �أو �أخًا �أو عّمًا. 

المراأة في الإ�سالم والحقوق العامة وتحقيق مبداأ الم�ساواة في المواطنة: 
�إل  �أكرمهن  ما  �لرجال،  �سقائق  �لن�ساء  »�إنما  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  �لر�س�ل  قال 
كريم، وما �أهانهن �إل لئيم« )رو�ه �أحمد(، وقال: »خيركم خيركم لأهله، و�أنا خيركم لأهـلي« 
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)رو�ه بن ماجة(، وقال: »�أكمل �لم�ؤمنين �أيمانًا، و�أقربهم مني مجل�سًا، �ألطفهم باأهـله« )رو�ه 
�لترمذي(، وقال: »��ست��س�� بالن�ساء خيرً� فاإنما هن ع��ن عندكم، �إن لكم عليهن حقًا، ولهن 
عليكم حقًا« )رو�ه �لترمذي(. فالعاقل من ي��زن بين هذه �لن�س��ص، ول يتعامل مع �لدين بما 
ت�ستهيه نف�سه، وقد ح�سم �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم، في �لحديث �لأخير �لق�سية بق�له: »�إن 
لكم عليهن حقًا، ولهن عليكم حقًا«، فالأف�سلية لي�ص لها عالقة بالذك�رة و�لأن�ثة، و�إنما هي 
بالتق�ى و�لتقرب �إلى �هلل، و�إل فهي �لم�ساو�ة في �لحق�ق و�ل��جبات، و��سحة بالن�ص، و�أما 
�سبهة �لمير�ث من �لذين يدع�ن تقديم �لرجل على �لمر�أة معتمدين في ذلك على هذ� �لن�ص 
باأنه لم ي�ساو بين �لذكر و�لأنثى وي�ستدل�ن بق�له تعاإلى »للذكر مثل حظ �لأنثيين«. فقد غفل 
ه�ؤلء عن بد�ية �لآية وهي »ي��سيكم �هلل في �أولدكم«، كما وغفل عن حالت ت�زيع �لمير�ث 
�لكثيرة و�لتي يت�ساوى فيها �لذكر و�لأنثى، وحالت �أخرى تاأخذ �لأنثى فيها �أ�سعاف �لذكر، و�إن 
دل ذلك على �سيء فاإنما يدل على �لعدل �لإلهي في �لجمع بين �لمر�أة و�لرجل في م�ساو�تها 

�أحيانًا وتقديمها �أحيانًا �أخرى على قدر حاجتها و�سرورتها، ولكن �أكثر �لنا�ص ل يعلم�ن.

وحق�ق �لمر�أة �لعامة في �لإ�سالم كثيرة، �ساأ�سرد على �سبيل �لتذكير ل �لح�سر جملة 
ي�ستدل بها على غيرها.

1- للمر�أة حق �لتملك و�لتفرد في �إد�رة �س�ؤونها �لمالية: كان �لعرب و�لعجم في �لجاهلية 
ق�ن عليهن في �لت�سرف بما يملكن، فجاء �لإ�سالم و�أبطل  يحرم�ن �لن�ساء من �لتملُّك وي�سيِّ
ف  ذلك، و�أبطل ��ستبد�د �لأزو�ج باأم��ل زوجاتهم، و�أثبت لهنَّ حق �لتملُّك باأن��عه و�لت�سرُّ
باأم��لهنَّ بالطرق �لم�سروعة. فللمر�أة حرية �لتملُّك، وحرية �إجر�ء �لعق�د �لمالية دون و�ساية 
�س�رها  بكل  بالملكية  ف  �لت�سرُّ حق  وللمر�أة  مدركة.  و�عية  ر�سيدة  د�مت  ما  عليها،  لأحد 
ق، و�إعارة و��ستعارة،  و�أ�سكالها؛ من بيع و�سر�ء، وتاأجير و��ستئجار، وهبة وو�سية، ووقف وت�سدُّ
ف في �لمعامالت،  ورهن وكفالة، ومتاجرة ومز�رعة، وم�ساربة وغيرها، ولها مطلق �لت�سرُّ
وفي �لعق�د �لمالية. وللمر�أة �أن تمار�ص �لتجارة و�سائر �أ�سباب �لك�سب �لمباح، فلها �أن ت�سمن 
من ت�ساء وي�سمنها غيرها، ولها �أن ت��سي لمن ت�ساء من غير ورثتها في �لحدود �ل�سرعية، 
كل  وللمر�أة  �لمحتمل.  لل�سرر  ودفعًا  ها،  لحقِّ �لق�ساء تح�سياًل  �إلى  تخا�سم غيرها  �أن  ولها 
ل  وبحيث  �ل�سرعية،  �لتعاليم  مع  وتملكها  وت�سرفها  و�سعيها  عملها  يتنافى  �أّل  ب�سرط  ذلك 

يتعار�ص ذلك مع وظيفة �لمر�أة �لأ�سا�سية وظيفة �لأم�مة و�لزوجية.
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�لم�سند عن  �أحمد في  �أخرج  �لخا�سة:  �س�ؤونها  �لتعبير عن  �لمر�أة في حرية  حق   -2
عقبة بن عامر  قال: قال ر�س�ل �هلل : »ل تكره�� �لبنات فاإنهن �لم�ؤن�سات �لغاليات. 
و�أخرج �لبز�ر و�أحمد في م�سنديهما عن ر�س�ل �هلل  قال: �أ�سيرو� على �لن�ساء في �أنف�سهن، 
فقال��: �إن �لبكر ت�ستحي يا ر�س�ل �هلل؟ فقال ر�س�ل �هلل : �لثيب تعرب عن نف�سها بل�سانها 

و�لبكر ر�ساها �سمتها.

: طلب �لعلم فري�سة على كل م�سلم  3- حق �لمر�أة في طلب �لعلم: يق�ل �لر�س�ل 
�لن�ساء  �إحدى  من    �هلل  ر�س�ل  طلب  ولقد  كثيرة.  طرق  من  لغيره  ح�سن  وه�  وم�سلمة. 
�لم�ساجد  �إلى  �لن�ساء يذهبن  �لم�ؤمنين حف�سة بنت عمر، كما كانت  �أم  تعّلم  �أن  �لم�ؤمنات 
لتلّقي �لِعلم، وكانت �ل�سيدة عائ�سة من رو�ة �لحديث وبرزت في ن�سره وتعليمه للرجال و�لن�ساء 

على �ل�س��ء.

4- حق �لمر�أة في �لعمل: قال �هلل تعاإلى: ول تتمن�� ما ف�سل �هلل بع�سكم على بع�ص، 
للرجال ن�سيب مما �كت�سب�� وللن�ساء ن�سيب مما �كت�سبن و��ساأل�� �هلل من ف�سله. وقد ت��ترت 
�لأحاديث ت��ترً� معن�يًا �أن ن�ساء �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم �أجمعين كن على �أن��ع �ستى في 
�ل�ظائف: فطائفة منهن كن يعملن في بي�تهن في �لغزل ونح�ه، ومنهن من كانت تعمل في 
حد�ئق �لنخيل ويعن �أزو�جهن، ومنهن من كانت تذهب مع �لجي��ص لمد�و�ة �لجرحى و�سنع 
�لطعام و�لقيام بالخدمة ونح� ذلك. ومنهن من كانت تبيع في �لأ�س��ق بنف�سها، ومنهن من 

تفرغت للعلم ون�سره.

�إلى عدم  �لجمه�ر  �لفقهاء: ذهب  بين  �لق�ساء على خالف  ت�لي  في  �لمر�أة  5- حق 
و�أجازه بع�ص من  �لم�سه�ر عنهم  �لمالكية في  �لمر�أة �لق�ساء مطلقًا بمن فيهم  ج��ز ت�لي 
�لمالكية و�ل�سادة �لأحناف ب�سروط، فقد قال �لكمال �بن �لهمام في حا�سيته: و�أما �لذك�رة، 
ماء، فتق�سي �لمر�أة في كل �سيء �إل فيهما. وذهب  فلي�سْت ب�سرط �إلَّ للق�ساء في �لحدود و�لدِّ
مطلقًا،  �لق�ساء  �لمر�أة  ت�لية  بج��ز  �لق�ل  �إلى  �لظاهري،  حزم  و�بن  �لطبري،  جرير  �بن 

و��ستدل�� لمذهبهم بما ياأتي:

يك�ن  �لنا�ص،  بين  �لف�سل  على  مقدرة  عنده  تك�ن  َمن  كل  �أن  �لأ�سل  الأول:  الدليل 
حكُمه جائزً�، وهذ� �لأ�سل عام تدخل فيه جميع �ل�ليات، وقد ُخ�س�ص هذ� �لعامُّ باإجماع 
�لعلماء، فاأجمع�� على منع �لمر�أة من ولية رئا�سة �لدولة؛ ��ستنادً� �إلى حديث: »لن يفلح ق�ٌم 
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ولَّ�� �أمَرهم �مر�أًة« �لمفيد لهذ� �لحكم، في�ستثنى من �لأ�سل �لعام، ويبقى ما عد�ه على حكم 
�لأ�سل، فن�سل �إلى �أنه يج�ز للمر�أة �أن تت�لى �لق�ساء، ول تعتبر �أن�ثتها مانعًا؛ لأنها ل ت�ؤثر 

في فهمها للحجج، وف�سلها في �لخ�س�مات.

الدليل الثاني: قيا�ص �لق�ساء على �ل�سهادة، قال��: بما �أن �ل�سهادة ثابتة للمر�أة بن�ص 
�لقر�آن �لكريم في ق�له تعاإلى: َو��ْسَت�ْسِهُدو� �َسِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفاإِْن َلْم َيُك�َنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل 
َهَد�ِء]�لبقرة: 282[، فيج�ز للمر�أة �أن تت�لى �لق�ساء، قيا�سًا  ْ�َن ِمَن �ل�سُّ ْن َتْر�سَ َو�ْمَر�أََتاِن ِممَّ

. على قب�ل �سهادتها؛ بجامع �ل�لية في كلٍّ

الدليل الثالث: قيا�ص �لق�ساء على �ل�لية �لأ�سرية، حيث �أن �ل�سرع �أعطى �لمر�أة حقَّ 
�ل�لية على بيت زوجها، وقيامها على �إد�رته، وتدبير �س�ؤونه؛ بدليل ما روى �بن عمر �أن ر�س�ل 
�هلل  قال: »كلكم ر�ٍع، وم�س�ؤول عن رعيته... و�لمر�أة في بيت زوجها ر�عية، وهي م�س�ؤولة 
عن رعيته« متفق عليه، فيج�ز ت�ليتها �لق�ساء، قيا�سًا على وليتها بيت زوجها؛ بجامع �ل�لية 

في كل.

الدليل الرابع: قيا�ص �لق�ساء على �لِح�سبة، فيما �أن �لمر�أة يج�ز لها �لقيام بالح�سبة؛ 
لما روي عن عمر بن �لخطاب : �أنه ولَّى �ل�سفاء- �مر�أة من ق�مه- �ل�س�ق )ولية �لح�سبة(، 
فدل هذ� على ج��ز ت�ليتها �لح�سبة، فيقا�ص عليها �لق�ساء؛ بجامع �أن كاًل منهما ولية عامة. 
قال �لعالمة �بن م�سع�د �لخز�عي في كتابه �لماتع تخريج �لدللت �ل�سمعية على ما كان في 
عهد ر�س�ل �هلل  من �لحرف و�ل�سنائع و�لعمالت �ل�سرعية: �لف�سل �ل�ساد�ص فيمن وله 
عمر بن �لخطاب  �ل�س�ق، �أي نظام �لح�سبة، قال �أب� عمر بن عبد �لبر في �ل�ستيعاب: 
ومن �لن�ساء �ل�سفاء �أم �سليمان بن �أبي حثمة: كان عمر يقدمها في �لر�أي وير�ساها ويعظمها 
وربما ولها �سيئًا من �أمر �ل�س�ق، وذكر �بن حزم �أن عمر ��ستعملها على �ل�س�ق، وذكر �بن 
بالمعروف  تاأمر  �ل�س�ق  في  تمر  كانت  �ل�سحابية  �لأ�سدية  نهيك  بنت  �سمر�ء  �أن  �لبر  عبد 

وتنهى عن �لمنكر وت�سرب �لنا�ص ب�س�ط معها.

الدليل الخام�س: قيا�ص �لق�ساء على �لإفتاء، فكما �أن �لمر�أة يج�ز لها �أن تك�ن مفتية 
باتفاق، فاإنه يج�ز لها �أن تك�ن قا�سية؛ بجامع �أن كاًل من �لإفتاء و�لق�ساء مظهر لحكم �ل�سرع.
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الدليل ال�ساد�س: �أن �لقا�سي �أجيٌر وعامل لالأُمة كباقي �لم�ظفين، و�لأجير يج�ز �أن 
  �أُُج�َرُهنَّ َفاآَُت�ُهنَّ  َلُكْم  ْعَن  �أَْر�سَ َفاإِْن  تعاإلى:  لق�له  �أن يك�ن �مر�أة؛  يك�ن رجاًل، كما يج�ز 
]�لطالق: 6[، فالقا�سي يخبر عن �لحكم �ل�سرعي، و�لحاكم ه� �لمنفذ فعلّيًا؛ ولذ� ينطبق 
عليه تعريف �لإجارة، وه�: عقد على منفعة بع��ص. وعليه ر�أى �لم�سرع �لت�ن�سي ج��ز ت�لي 
�لمر�أة �لق�ساء و�أنه يتما�سى مع مقا�سد �لت�سريع �لإ�سالمي و��سترط فيها �لكفاءة و�لعد�لة، 
�إل �أنه �عتبر بق�ل �لجمه�ر، فمنع من تفرد �لقا�سي باأن يتفرد بالحكم ذكــرً� كـان �أم �أنثى، 
�لرئي�سي  �لقا�سي  كان  �س��ء  بالأغلبية  يك�ن  �لحكم  وتنفيذ  و�لت�ساور،  �لت�سارك  من  بد  ول 

رجاًل �أو �مر�أة. وبه نفتي ونق�ل. 

وللمنا�سبة �نتقل �لآن �إلى بيان حق�ق �لمر�أة �ل�سيا�سية في �لإ�سالم، و�لم�قف �لث�ري 
في �لقر�ر�ت �لجريئة �لتي تبناها جمه�ر �لمجتمع �لمدني و�ل�سيا�سي �لت�ن�سي في �لد�ست�ر 
�لعربية  �لمجتمعات  في  �لمر�أة  �أن  �إلى  هنا  �أ�سير  �أن  �أود  �ل�سرعية:  �لناحية  من  وتاأ�سيلها 
و�لإ�سالمية ل يمكنها �أن تتح�سل على حق�قها �ل�سيا�سية بمجرد �لمطالبة، بل ينبغي عليها 
�أن تنتظم في جمعيات ومنظمات حق�قية ومر�كز بح�ث ودر��سات وتظهر في �لإعالم وتفتك 
�لت�ن�سية ونجحت  �لمر�أة  �ل�سيا�سيين كما فعلت  �لمت���سل على  �ل�سغط  حق�قها عن طريق 
في ذلك نجاحًا باهرً�، حيث مكنها ذلك من �أن تد�ستر حق�قها �ل�سيا�سية كاملة مثلها مثل 
�لرجل منا�سفة وم�ساو�ة في كل �سيء من �لحق�ق و�ل��جبات، و�ساعدها على ذلك �أمر�ن، 
�لم�ست�ى �لعلمي �لذي تحظى به، وتفتح �ل�سعب �لت�ن�سي نح� �لجتهاد �لم�سلحي �لمقا�سدي 
�لذي تميز به �لمذهب �لمالكي في قاعدة �لم�سالح �لمر�سلة، وهي تز�حم �لرجل بكفاءتها 
ون�ساطها �لجماعي و�لفردي على قدم �لم�ساو�ة و�لمنا�سفة في كل �لميادين بدون ��ستثناء، 
�إن �ل�لية و�ل�ظيفة �سرطها �لكفاءة  و�أ�سبح �ل�سعار �لمتميز في �ل�عي �لت�ن�سي �لجماعي: 
�لعلمية و�لم�ؤهالت �لذ�تية و�لتنظيمية �أ�سا�سًا و�أ�سالة، ل �لجن�ص من حيث �لذك�رة و�لأن�ثة، 

ول نن�سى �أن �لعلم لي�ص مح�س�رً� على �لرجال، فكم من �مر�أة �أعلم و�أذكى من �ألف رجل.

وعليه، فاإن �لم��طنة هي �لمفه�م �لح�ساري �لذي ينبغي �أن ي�س�د �لمجتمعات و�ل�سع�ب 
�لعربية و�لإ�سالمية لكي يتمكن�� من �لنه��ص بالأمة من �لتخلف و�لتاأخر في جميع �لمجالت، 
�نتماء جذري  ب�سبب  �لم�سادر: ع�س�ية كاملة في دولة ما  �لم��طنة كما عرفتها بع�ص  لأن 
و�أ�سلي لرقعة جغر�فية م�حدة �سيا�سيًا، و�س��ء كان �لنتماء بال�لدة �أو بالن�سب �لتجني�سي، 
ومهما كان جن�سه �أو خلفيته �ل�سيا�سية �أو �لعقائدية، و�لم��طن�ن كلهم بدون ��ستثناء لديهم 
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�لحق�ق �لكاملة في �لم�ساركة �لمت�ساوية لبناء �ل�طن وتقرير م�سيره في �لدولة و�لمجتمع 
و�لمجتمعي  و�لحزبي  �ل�سيا�سي  �لتنظم  في حق  ذلك  ويتمثل  و�لأهلية،  �لكفاءة  �أ�سا�ص  على 
لهم  فيحق  و�ل��جبات،  �لحق�ق  في  بالت�ساوي  �لم��طنين  جميع  لها  يخ�سع  ق��نين  �سمن 
�لت�س�يت و�لنتخاب وت�لي �لمنا�سب �لعامة. كذلك عليهم بع�ص �ل��جبات... من خالل دفع 
�ل�سر�ئب و�لدفاع عن بلدهم و�لم�ساهمة �لقت�سادية و�لعلمية و�لإ�سالحية. ولالأ�سف ما ز�ل 
�لكثيرون يتحفظ�ن عند �لحديث عن حق�ق �لمر�أة �ل�سيا�سية.. و�لأمر في ت�س�رنا ن�ع من 
�لق�س�ر.. �سببه �لعاد�ت �لمت��رثة و�لعرف �لخاطئ. فالعمل �ل�سيا�سي و�جب �سرعي وعرفي 
و�لعمل  �لكفائية.  �أو على وجه  �لعينية  �إّما على وجه  �لنا�ص،  �أحد من  ووطني، ل ينفك عنه 
�ل�سيا�سي لي�ص نافلة ول تط�عًا بل فري�سة تتاأ�س�ص على مفه�م مقا�سدي �سروري وه� حفظ 
�لت�ن�سي  �لإن�ساني �لجماعي كمنظ�مة مدنية بطبعها على ق�ل م�ؤ�س�ص علم �لجتماع  �لن�ع 
�لإن�ساني كمجتمع  �لبقاء  �بن خلدون، لأن ذلك من متطلبات حفظ  �لرحمن  �لزيت�ني عبد 
متما�سك كالج�سد �ل��حد �إذ� ��ستكى منه ع�س� تد�عى له �سائر �لج�سد بال�سهر و�لحمى وه� 
م�سدر �للتز�مات �لإيجابية و�ل�سلبية �لتي تقع على عاتق كل م�سلم. وما ل يتم �ل��جب �إل به 
فه� و�جب، ول يتم ذلك �لبناء �لح�ساري و�ل�سرعي �إل بم�ساركة �لمر�أة وهي ن�سف �لمجتمع 

�إن لم تكن �أكثر.

الحقوق ال�سيا�سية للمراأة في الإ�سالم:
 �أوًل: �أهلية �لمر�أة للعمل �ل�سيا�سي في �لإ�سالم �أ�سالة و�سرعًا: و�إذ� كان �لفقهاء قد 
�أقّرو� باأهلية �لمر�أة �أهلية كاملة في �ل�لية �لذ�تية و�لمتعدية على �لأم��ل، و�ل�لية �لمتعدية 
�لعمل  لممار�سة  �أهليتها  على  تحفظ  قد  بع�سهم  �أن  �إل  و�ل��ساية،  كالح�سانة  �لغير  على 
�ل�سيا�سي، وكاأنهم يرونها ناق�سة �لأهلية في هذ� �لمجال. وقد ��ستند ه�ؤلء �إلى حديث ر�س�ل 
�هلل: »يا مع�سر �لن�ساء ت�سدقن فاإني �أريتكن �أكثر �أهل �لنار«، فقلن: وبَم يا ر�س�َل �هلل؟ قال: 
»تكثرن �للعن وتكفرن �لع�سير، وما ر�أيت من ناق�سات عقل ودين �أذهب لُلّب �لرجل �لحازم 
من �إحد�كن«، قلن: وما نق�سان ديننـا وعقلنا يا ر�س�ل �هلل؟ قال: »�ألي�ص �سهادة �لمر�أة مثل 
ن�سف �سهادة �لرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نق�سان عقلها. �ألي�ص �إذ� حا�ست لم ت�سّل 
�أهل �لعلم و�لخبرة  ولم ت�سم؟ قلن بلى، قال: فذلك من نق�سان دينها« متفق عليه. و�أكثر 
يرون �أن نق�ص �لمر�أة في هذ� �لحديث �ل�سريف ه� نق�ص عر�سي طارئ، ولي�ص نق�سًا فطريًا 
لزمًا، ول يتعار�ص ذلك مع وج�د ن�ساء وهبّهن �هلل قدر�ت عالية قد تف�ق قدر�ت �لرجال، 
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وهذ� �لن�ع من �لنق�ص ل يخل� منه �لرجل �أي�سًا كما في �لمر�ص و�لعجز و�لجن�ن و�لبالدة 
�لذهنية و�ل�سفه قد ت�سيب �أي�سًا ماليين �لرجال كل ي�م، ول ينزع عنهم ذلك �أ�سل �لأهلية 
�إذ� كان م�ؤهاًل لها، ومثله قيا�سًا في �لمر�أة كاإن�سان  �لفطرية فيهم كاإن�سان يحق له �ل�لية 

ت�سيبها �لأعر��ص ولكن ل ينزع عنها �أ�سل �أهلية �ل�لية كاإن�سان.

�لدليل �ل�سرعي �لعام على ج��ز م�ساركة �لمر�أة في �لتنظم �ل�سيا�سي: قال �هلل تعاإلى: 
لقد  �لمنكر.  عن  وينه�ن  بالمعروف  ياأمرون  بع�ص،  �أولياء  بع�سهم  و�لم�ؤمنات  و�لم�ؤمن�ن 
�أثبت �هلل- في هذه �لآية- للم�ؤمنات �ل�لية �لمطلقة مع �لم�ؤمنين، فيدخل فيها ولية �لأخ�ة 
و�لم�دة و�لتعاون �لمالي و�لجتماعي، وولية �لن�سرة �لحربية و�ل�سيا�سية، و�لأمر بالمعروف 
�أنثى في �ل�سابق و�لالحق وفي كل حين.  �أو  و�لنهي عن �لمنكر ه� وظيفة �لد�عية من ذكر 
�لأولى  �لعقبة  بيعة  �لرجل.. وفي  �لمر�أة مع  �لحب�سة كانت  �إلى  و�لثانية  �لأولى  �لهجرة  ففي 
�أن  على  يبايعنك  �لم�ؤمنات  جاءك  �إذ�  �لنبي  �أيها  يا  تعالى:  قال  �لمر�أة..  �ساركت  و�لثانية 
ل ي�سركن باهلل �سيئًا ول ي�سرقن ول يزنين ول يقتلن �أولدهن ول ياأتين ببهتان يفترينه بين 
�أيديهن و�أرجلهن ول يع�سينك في معروف فبايعهن و��ستغفر لهن �هلل، �إن �هلل غف�ر رحيم. 
و�إذ� كانت �لبيعة �لأولى، بيعة على �لإيمان باهلل، و�أن ل ي�سركن به �سيئًا، ول يزنين، ول ياأتين 
ببهتان.. فقد كانت بيعة �لعقبة �لثانية بيعة �سيا�سية و��سحة: �أن ياأمرن بالمعروف، وينهين 
عن �لمنكر، و�أن يحمين �لدع�ة كما يحمين �أبناءهن وديارهن، و�أن ل ينازعن �لأمر �أهله، 
�لرجال  من  �لبيعة  �هلل هذه  ر�س�ل  تلقى  بالمعروف.  و�لمكره  �لمن�سط  في  �لطاعة  وعليهن 
�أبرز ج��نب �لعمل �ل�سيا�سي  �إلى �لمدينة. و�لبيعة من  و�لن�ساء على �ل�س��ء، وهاجر بعدها 
مبا�سر  �نتخاب  لأنها  �لحكم.  نظام  على  �ل�سرعية  ت�سفي  �لتي  فهي  �لأمة،  تمار�سه  �لذي 
�إلى �لتفاق  وعقد وعهد بين �لمنَتِخب و�لمنتَخب، يعبر عنه بالم�سافحة �لتي ت�سير رمزيًا 
في �إبر�م �ل�سفقة �ل�سيا�سية، فهي �أ�سا�ص �لمجتمع �ل�سيا�سي و�أد�ة �إعالنه و�لتز�مه بالمنهج 
و�ل�سرعية، وقد ح�سرته �لمر�أة في عهد �لنب�ة و�ساركت فيه. وه� �أكبر دليل على حق �لمر�أة 

في �لم�ساركة �لنتخابية. 

�لمر�أة  كانت  �لدولة،  �أركان  عليها  تق�م  �لتي  �ل��سائل  ��ستكمال  ومع  �لهجرة..  وبعد 
و�لعامة..  �لخا�سة  �لأم�ر  في  وي�ساورها   ، �هلل  ر�س�ل  وتناق�ص  �لم�سلمين..  ب�س�ؤون  تهتـم 
حاربن مع �لمحاربين في �لغزو�ت.. و�ساركن في �سياغة �لحرب و�ل�سلم. و��ستطعن في هذه 
�لفترة �لخا�سة من حياة �لأمة �لم�سلمة �أن يربين �لجيل �لثاني �لعظيم من �أبناء �لم�سلمين 
�لعمالقة  و�لح�سين جيل  و�لح�سن  و�بن عبا�ص  و�بن عمرو  �لزبير  و�بن  �بن عمر  �أمثال  من 
علمًا وفهمًا وجهادً� وثباتًا. وهذه حف�سة �أم �لم�ؤمنين يدخل عليها �أخ�ها عبد�هلل بن عمر 
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�أن  �إنه فاعل وحلفت  �أباك غير م�ستخلف؟ قال: ما كان ليفعل. قالت:  �أن  �أعلمت  فتق�ل له: 
�أكلمه في ذلك. �أخرجه م�سلم في �سحيحه. �إنها �مر�أة م�سغ�لة باأم�ر �لأمة.. تخاف �لفتنة 
وترج� �لخليفة �أن ي�ستخلف. �أما �أ�سماء بنت �أبي بكر فقد �ساألها �لحجاج: كيف ر�أيتني �سنعت 
بعدو �هلل )يق�سد �بنها عبد �هلل بن �لزبير(؟ قالت: ر�أيتك �أف�سدت عليه دنياه، و�أف�سد عليك 
و�أما  �لكذ�ب فر�أيناه،  فاأما  �أن في ثقيف كذ�بًا ومبيرً�،  �إن ر�س�ل �هلل حدثنا  �أما  �آخرتك.. 
كلمة  تعلن  �أن  من  طاغيًا  حاكمًا  �أ�سماء  تتهيب  فلم  �إياه.  �إل  �أخالك  فال  )�لمهلك(  �لمبير 
�لحق �أمامه. �أم �لدرد�ء ر�سي �هلل عنها تق�ل للخليفة عبد �لملك بن مرو�ن: �سمعتك �لليلة 
لعنت خادمك حين دع�ته فقالت: يق�ل ر�س�ل �هلل: »ل يك�ن �للعان�ن �سفعاء ول �سهد�ء ي�م 
�لقيامة«، قمة عظمى �سعدت لها �لمر�أة �لم�سلمة.. ولم يكن ذلك ت�سادفًا �أو فلتة عابرة.. 
بل من منطلق و��سح: م�ساو�ة �لرجل بالمر�أة بالإن�سانية و�لإ�سالم و�لتكاليف و�لأد�ء.. وبهذ� 
�لتنظير يحق للمر�أة �لم�سلمة �لنتخاب بدليل �لبيعة �لثانية، ويحق لها �لمعار�سة �ل�سيا�سية 
بدليل نقدهن لل�سلطة �لحاكمة. ول يتم لها ذلك في �لع�سر �لحديث بدون �لتنظم �لحزبي، 
و�لإ�سالم ي��كب �لع�س�ر في تنزيل �لأحكام �ل�سرعية بدليل مر�عاة �لعرف في �أ�س�ل �لفقه 

�لإ�سالمي و�لم�سالح �لمر�سلة عند �لمالكية �لذين تميزو� به و�سم�ه بفقه �لن��زل.

المراأة والم�ساركة ال�سيا�سية كنائبة عن �سريحة من المجتمع في الت�سريع الإ�سالمي:
�لنيابة �لفردية عن �ل�سعب ه� �ختيار �ل�سخ�ص �لأمثل ب���سطة �لنتخاب ليمثل مجم�عة 
و�لجتماعية  و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لدينية  م�ساغلهم  عن  عنهم  نيابة  فيعبر  معينة، 
و�لق�سائية و�لإن�سانية، هذ� ما حدث بعينه في �سدر �لإ�سالم مع �أول نائبة �سيا�سية بامتياز: 
�إنها �أ�سماء بنت يزيد بن �ل�سكن �لأ�سهلية، �بنة عمة مـعاذ بن جبل ر�سي �هلل عنهما �أ�سلمت 
وبايعت �لر�س�ل  بيعة �لـر�ســ��ن وروت عـنــه �أحـاديث و�سهدت معه فتح خيبر. ولقد ُلقبت 
»بر�س�ل �لن�ساء« �إلى �لنبي . ولهذ� �للقب ق�سة يح�سن بنا �أن نذكرها لما فيها من �لدللة 
�ل���سحة و�ل�سريحة على ت�لي �لمر�أة من�سب �ل�لية �لنيابية. روى م�سلم بن عبيد �أنها �أتت 
�لنبي  وه� بين �أ�سحابه فقالت: باأبي و�أمي �أنت يــا ر�ســ�ل �هلل، �أنا و�فدة �لن�ساء �إليك، 
�إلى �لرجال و�لن�ساء كافة، فاآمـنــا بـك وباإلهك و�إنا - مع�سر �لن�ساء  �إن �هلل عز وجل بعثك 
�أولدكم،  وحــــامــالت  �ســــــــه��تكم،  ومقـــــ�سى  بي�تكم،  ق��عد  مق�س�ر�ت،  مح�س�ر�ت   -
و�سـهـ�د  �لمر�سى،  وعيادة  و�لجماعات،  بالُجمع  علينا  ُف�سلتم  �لرجال-  مع�سر  و�إنكم- 
�لـرجــل  و�إن  �لجهاد في �سبيل �هلل عز وجل،  و�أف�سل من ذلك  �لحج،  بعد  و�لحج  �لجنائز، 
لكم  وربينا  �أث��بكم،  وغزلنا  �أم��لكم  لكم  �أو مجاهدً�، حفظنا  معتمرً�  �أو  حـاجـًا  خــرج  �إذ� 
�أولدكم، �أفما ن�سـاركـكـم �لأجر و�لث��ب؟! فـالـتـفـت �لـنـبـي �إلى �أ�سحابه ب�جهه كله ثم قال: 
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هل �سمعتم مقالة �مر�أة قط �أح�سن من م�ساءلتها في �أمر ديـنـهـا مــن هـذه؟ فقال��: يا ر�س�ل 
�لمر�أة  �أيتها  �فهمـي  �إليها فقال:  �لنبي  فالتفت  �إلى مثل هذ�.  تهتدي  �مر�أة  �أن  �هلل ما ظننا 
و�أَعِلمي َمن خلفك من �لن�ساء �أن ح�سن تبعُّل �لمر�أة لزوجها )�أي ُح�سن م�ساحبتها له( وطلبها 
�لبيهقي  رو�ه  تهلل.  وهي  �لمر�أة  فان�سرفت  كله،  ذلك  يعدل  م��فقته  و�تـبـاعـهـا  مر�ساته، 
و�بن ع�ساكر في تاريخ دم�سق. يا لها من ر�سالة خالدة.. وم�س�ؤولية عظيمة.. فتنال �لمر�أة 
�سرف  وتك�سب  غرفتها..  في  وهي  �لجماعة  ثـ��ب  وتـنـال  مخدعها..  في  وهي  �لجهاد  �أجر 
ا تغادر بيتها!!، فجز�ك �هلل عنا خيرً� يا �أ�سماء؛  �لجر�ح و�ل�ست�سهاد في �سبيل �هلل وهي لمَّ
فقد كنت �سببًا في تعليم �لن�ساء �أقرب �لطرق �إلى �لجنة ومن �أق�سرها وه� �سبيل �لطاعة. 
�أن تك�ن  �أن من حقها �ل�سرعي م�ساركة �لرجل في ذلك كله، �ختارت  ولكن لما كانت تعلم 
نائبة وفاعلة في تاأ�سي�ص �لدولة �لمحمدية وتز�حم �لرجال في �لجهاد في �سبيل �هلل تعاإلى، 
ف�سهدت �أ�سماء فتح خيبر مع َمن خرجن من �لن�س�ة لمد�و�ة �لجـرحــى ومناولة �ل�سهام وطبخ 
�لطعام وخرجت مع جي�ص خالد بن �ل�ليد لمالقاة �لروم في معركة �ليـرمــ�ك وقـتـلت بع�ص 

جن�د �لروم بعم�د خبائها. 

فلله درُّك يا �أ�سماء، فقد نلِت �أجر �لجهاد مرتين: �لأولى و�أنت في بيتك و�لأخرى في 
�ساحة �ل�غى. �متدت بها �لحياة حتى �سهدت �نتهاء �لخالفة �لر��سدة وتك�ين �لدولة �لأم�ية 

وت�فيت في خالفة معاوية في �ل�سنة �لر�بعة و�لخم�سين للهجرة.

المراأة م�ست�سارة �سيا�سية اأولى في الحرب وال�سلم في �سدر الإ�سالم وتلعب دوراً وزارياً بامتياز:
�لطريق  �إلى  عقلها  ورجاحة  �ل�سائبة  بم�س�رتها  �لر�س�ل  وتلهم  �لم�قف  تنقذ  �مر�أة 
�لق�يم في مرحلة �سيا�سية وع�سكرية حرجة بامتياز مع �أنه  م�ستغن عنها بال�حي �لمع�س�م، 
و�إنما كان ذلك ليك�ن ت�سريعًا لأمته من بعده كي ل ي�ستغن�� عن ��ست�سارة �لن�ساء �لمتميز�ت، 
�إنها �أم �لم�ؤمنين �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها: روى �لإمام �أحمد ب�سنده من طريق �لم�س�ر بن 
مخرمة ومرو�ن بن �لحكم ر�سي �هلل عنهما ق�سة �سلح �لحديبية في حديث ط�يل، ذكر فيه 
�أنه لما تم �ل�سلح بين �لنبي  وم�سركي قري�ص في �لحديبية، قام ر�س�ل �هلل  فقال: »يا 
�أيها �لنا�ص �نحرو� و�حلق��«، قال: فما قام �أحد، قال: ثم عاد بمثلها، فما قام رجل حتى عاد 
بمثلها، فما قام رجل، فرجع ر�س�ل �هلل  فدخل على �أم �سلمة فقال: »يا �أم �سلمة، ما �ساأن 
�إلى  و�عمد  �إن�سانًا،  تكلمن منهم  ر�أيت، فال  قد  ما  قد دخلهم  ر�س�ل �هلل  يا  قالت:  �لنا�ص؟ 
  هديك حيث كان فانحره، و�حلق فل� قد فعلت ذلك، فعل �لنا�ص ذلك، فخرج ر�ســ�ل �هلل

»ل يكلم �أحدً� حتى �أتى هديه فنحره ثم جل�ص فحلق، فقام �لنا�ص ينحرون ويحلق�ن«.
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فكان ر�أي �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها ر�أيًا م�فقًا وم�س�رة مباركة، وفي ذلك دليل على 
��ستح�سان م�ساورة �لمر�أة �لفا�سلة ما د�مت ذ�ت فكر �سائب ور�أي �سديد، كما �أنه ل فرق في 
�لإ�سالم بين �أن تاأتي �لم�س�رة من رجل �أو �مر�أة، طالما �أنها م�س�رة �سائبة، فال�س�رى �سل�ك 
ِذيَن ��ْسَتَجاُب��  ينظم �لحياة و�لدولة و�لمجتمع و�لأ�سرة في كل �س�ؤونها، قال �هلل تعاإلى: َو�لَّ

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُق�َن )�ل�س�رى: 38(. الَة َو�أَْمُرُهْم �ُس�َرى َبْيَنُهْم َوِممَّ ِهْم َو�أََقاُم�� �ل�سَّ ِلَربِّ

وفي قب�ل �لنبي  لم�س�رة زوجته �أم �سلمة تكريم للمر�أة �لتي يزعم �أعد�ء �لإ�سالم 
�أن �لإ�سالم لم يعطها حقها وتجاهل وج�دها، وهل هناك �عتر�ف و�حتر�م لر�أي �لمر�أة �أكثر 
من �أن ت�سير على نبي مر�سل، ويعمل �لنبي  بم�س�رتها لحل م�سكلة �سيا�سية في مرحلة عقد 
��ستحباب  �إلى  �لعلماء  بين متحاربين و�جهته مع جن�ده، ولذلك ذهب بع�ص  هدنة �سلحية 
ت�زير �لمر�أة بناء على هذه �لق�سة، لأن �ل�ز�رة هي ولية ��ست�سارية �خت�سا�سية في مجال 

معين، هي و�قعة �لحال.

المراأة ومراقبة ال�سلطة التنفيذية في الإ�سالم:
على  قدمنا  فلما  �لن�ساء،  نغلب  قري�ص  مع�سر  »كنا  قال:    �لخطاب  بن  عمر  وعن 
ف�سجت  �لأن�سار،  ن�ساء  �أدب  من  ياأخذن  ن�ساوؤنا  فطفق  ن�ساوؤهم  تغلبهم  ق�م  �إذ�  �لأن�سار 
�إن  �هلل  ف�  �أر�جعك؟  �أن  تنكر  »وِلَم  قالت:  تر�جعني،  �أن  فاأنكرت  فر�جعتني،  �مر�أتي  علي 
وفي  وم�سلم.  �لبخاري  �لليل«  حتى  �لي�م  لتهجره  �إحد�هن  و�إن  لير�جعنه،    �لنبي  �أزو�ج 
�ل�سلطة  من  ت�سدر  �لتي  �لقر�ر�ت  �لمر�أة  مر�جعة  على ج��ز  دليل  �ل�سحيح  �لحديث  هذ� 
�لتنفيذية، فاإذ� كان �لنبي  وه� �لمع�س�م في منزلته كر�س�ل م�سرع ل يحتاج من ير�جعه 
في حقيقة �لأمر، وه� �لقائد �لأعلى لالأمة �لإ�سالمية، و�إنما �أقر مر�جعة �لمر�أة لأق��له من 
�أجل �أن ي�سرع لمن ه� دونه ولمن بعده من باب �أولى مهما كانت منزلته �ل�سيا�سية �أن يقبل 
�لمر�قبة و�لمر�جعة لقر�رته ول� من �مر�أة، وعليه �آن �لأو�ن للمجتمعات �لعربية �أن تتخلى عن 
ثقافة �ل�ستبد�د �لذك�ري في �ل�ساأن �ل�سيا�سي، و�أن يفتح�� �لمجال للمر�أة كما للرجل ب�سرط 
�لكفاءة و�لأهلية، فاإن ذلك ه� من �سلب تقاليدنا �لإ�سالمية �ل�سمحة و�ل�سحيحة �لتي تبني 
مجتمعًا متكاماًل متر��سًا ق�يًا منيعًا، ل يق�سي نف�سه ول يحدث �سالًل في ن�سفه، و�هلل تعالى 
�أ�سرف  �لعظيم و�ل�سالة و�ل�سالم على  �لعلي  �إل باهلل  �لب�سير، ول ح�ل ول ق�ة  �لعليم  ه� 

�لمر�سلين، و�لحمد هلل رب �لعالمين.
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مداخالتالم�ساركاتوالم�ساركين

المراأةوالثورة:مالحظاتمنالميدان

د. فادية مغيث)2(، م�سر

بما  �لم�سرية،  �لث�رة  خالل  �أحد�ث  من  جرى  عما  �لحديث  جدً�  ناق�ص  �أنه  �أت�س�ر 
�سمعته من �لأور�ق �لتي تم عر�سها، و�ل�س��هد �لتي قدمت. �لث�رة كانت في �أ�سا�سها مظاهرة 
من �سباب نا�سط �سيا�سيًا، بالتفاق مع حركة كفاية وحركة م�سريات من �أجل �لتغيير �لتي 
ت�سرفت بتاأ�سي�سها قبل �لث�رة بعامين، ثم �ن�سممنا �إلى �لحركة �ل�طنية للتغيير �لتي �أت�سرف 
�لآن �أنني �أتب��أ فيها من�سب من�سق �لجمعية �ل�طنية للتغيير �لتي كانت هي ب�ؤرة �لث�رة، في 
�أعز �أحد�ثها. ولكن �لتيار�ت �لإ�سالمية، كلها، وعلى ر�أ�سها �لإخ��ن �لم�سلم�ن كان�� معنا في 
�لجمعية �ل�طنية للتغيير - وحزب �ل�فد �عتذر ر�سميًا- وقال�� �أعط�نا فر�سة حتى ن�ستف�سر 
ون�ساأل مكتب �لإر�ساد، ثم �أبلغ�نا �أنهم لن ي�سترك�� في هذ� �لتظاهر�ت على �لإطالق، وف�جئنا 
بهم ي�م 28 يناير. يعلم �هلل وحده من �أر�د �أن ينزلهم �إلى �ل�سارع؛ هل هي خطة، هل هي 

�سفقة مع �لآخر؟ يعلم �هلل، ل �أريد �أن �فتري على �أحد، فكان ذ�ك. 

�أما فيما يتعلق بالمر�أة، وما حدث لها، لأن �لباحثة و�لزميلة �أ�سماء ي��سف في حزب 
�سد  ممار�ستهما  تم  رهيبتين  حادثتين  �أن  �أعرف  »�لتحر�ص«.  ح��دث  �إلى  �أ�سارت  �ل��سط 
�لث�رة، ولم تكن �سد �لمر�أة. عم�مًا �أت�س�ر �أن هناك �سيئًا ملفتًا، بديعًا، ومده�سًا تحدث عنه 
�لعالم كله �أثناء �لثمانية ع�سر ي�مًا، �أثناء �لث�رة، كان �ل�سيء �لمثير لالإعجاب �أنه لم تحدث 
�لفتيات  �أثناء �لعت�سام و�لث�رة في ميد�ن �لتحرير، وكانت  ولم تقع حادثة تحر�ص و�حدة 
�لأدوية لإ�سعاف �لجرحى  �لع�ن �لطبي و�لإغاثي وجلب  �لإعا�سة وعن تقديم  م�س�ؤولت عن 

من �لمعت�سمين. 

)2( باحثة �سيا �سية و�جتماعية.
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�إذً� كانت �لق�ة �لم�ؤ�زرة ل�سباب �لث�رة فيها ن�سبة ن�ساء تبلغ 50 %، دع�ني �أزعم ذلك. 
�أزعم  للث�رة،  �نتمائي  قلب  من  �سخ�سيًا  لم�سر،  �لع�سكري  �لمجل�ص  حكم  فترة  �أثناء  وفي 
�لرئي�ص  �أق�ل  ول  �لم�سلمين،  �لإخ��ن  فترة حكم  و�أي�سًا  زلز�ًل مرعبًا،  كانت  �أنها  و�أ�سميها 
مر�سي، فه� رجل طيب وعلى نياته، ولكن نعرف جميعًا �أن مكتب �لإر�ساد في جماعة �لإخ��ن 

�لم�سلمين ه� �لذي كان يحكم م�سر، وكان زلز�ًل �آخر و�أكثر رعبًا. 

عندما  �لع�سكري  �لمجل�ص  جدً�؛  مزعجتين  تحر�ص  حادثتي  وقعت  �أنه  �أت�س�ر  فاأنا 
ذلك  و�سمي  �لثائر�ت،  �لن�ساء  من  م�سر  ولدت  من  �أنجب  ِمن  ثائرة  ع�سرة  �سبع  �ختطف 
عالميًا »بهتك �لعذرية«، وهم �عترف�� بذلك في »�سي �إن �إن«. وفي عهد �لإخ��ن �لم�سلمين، 
كان هناك عدو�ن ممنهج؛ 27 حادثة في قلب ميد�ن �لتحرير، ولم يكن �غت�سابًا �أو تما�سًا مع 
�لأجز�ء �لح�سا�سة، بل بالعك�ص، فقد كان عدو�نًا دم�يًا قامت به جماعة �لإخ��ن �لم�سلمين 

على �لثائر�ت �لم�سريات، و�عتقد �أنه كان عدو�نًا ممنهجًا. 

بهدف  �لمتالعبة  �لفطنة  ه�  �لب�سعتين،  �لحادثتين  هاتين  ور�ء  من  �لمغزى  ولعل 
�لدعاية �سد �لث�رة، و�إخالء �لميد�ن من ن�سف �لق�ة؛ من �لن�ساء �لم�ؤ�زر�ت للث�رة، فنحن 
جميعًا نعرف على �سعيد �سع�بنا �لعربية �أن »�لعر�ص« �أهم من �ل�سيا�سة و�ل�طن، فكيف �إذ� 
تعر�ست �لفتاة �أو �لمر�أة لتحر�ص جن�سي متعمد من قبل رئا�سة �لدولة �لتي كانت تتمثل في 
�لمجل�ص �لع�سكري )19 ع�سكريًا كان�� يحكم�ن �لدولة �لم�سرية(. هنا نحن متاأكدون من 
�لنتيجة في ظل �لذهنية �ل�سرقية. فاأي رجل في �لمنزل، �إن كان �أبًا �أو �أخًا �أو زوجًا، �سيحلف 
مائة يمين باأن �لمر�أة �لتي ت�سكن في منزله �أو �لتي يت�لى �أمرها �أو م�س�ؤوليتها لن ي�سمح لها 
�آخر. هذ�  �أي �سيء  �أو  �ل�سيا�سة،  �أغلى من  �لعر�ص عنده  لأن  �لتحرير  �إلى ميد�ن  بالخروج 

ب�ساأن ح��دث �لتحر�ص �لجن�سي. 

و�ل�س��رع  و�ل�ساحات  للميادين  جدً�  جدً�  و�لفريد  �لن�عي  �لدفع  زخم  �إلى  ناأتي   
�لم�سرية للم�ساركة في �لتظاهر�ت و�لعت�سامات �سد نظام �لحكم؛ حادثة »�ست �لبنات« 
�إلى  �لميادين  �إلى  يندفع  مرة  فالأول  مالب�سها.  عنها  نزعت  و�لتي  �ل�سارع  في  �لم�سح�لة 
ج��ري �لر�ستقر�طيات ع�س��ت نادي �لجزيرة، وما �أدر�ك ما نادي �لجزيرة! ه�ؤلء ن�ساء 
�ر�ستقر�طيات فنانات، من �لطبقة �لثرية في م�سر، �أبًا عن جد، ومن قبل ث�رة ي�لي�، ث�رة 
عبد �لنا�سر، ل عالقة لهن بكل ما له عالقة بال�سعب �لم�سري، لكننا ف�جئنا بهن يتظاهرن 
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معنا في ميد�ن �لتحرير، وف�جئنا بال�ست �ل�سريحة »�لعاملة« �لجال�سة على باب مدر�سة وتبيع 
�أ�سياء ب�سيطة لالأولد �ل�سغار ولالأطفال، فهذ� تد�فع ن�عي. 

ولكن  �لث�رة،  ميادين  �إلى  بالماليين  �لتد�فع  عن  �لن�ساء  تكف  لم  �للحظة،  هذه  من 
هناك ظرف بديع �آخر، وتد�فع ب�سبب ن�عي �آخر للخروج بالماليين، وكان هذ� ملفت جدً�، 
حتى �أ�س��تهن كانت ظاهرة في �لف�سائيات وفي �لهتافات، وكان هذ� يثر �لرجال، و�أخذت 
�إلى  تح�سل م�ساد�ت بين رجال و�أبنائهم �لذي ر�ح�� يق�ل�ن: معق�ل �ل�ستات يذهبن قبلنا 
فقد  �لإخ��ن،  حكم  من  عام  خالل  �لتر�كمي  �لأثر  ه�  به�ؤلء  دفع  �لذي  �لتحرير؟  ميد�ن 
في  كان  باأنه  �لآن،  �ل�سيخ  ف�سيلة  قال  كما  مظلم،  مظلم..  م�ستقبلها  �أن  �لمر�أة  ��ست�سعرت 

»�سك�ت« ن�ساء م�سر �أن يتح�لن �إلى ج��ري.

خال�سة �لق�ل فيما يتعلق بالمر�أة، هناك ثالث حقائق �إذ� كنا جادين في عالج م�سكلة 
�لمر�أة �لعربية، كم�سكلة وطن ولي�ست كم�سكلة �جتماعية. ففي �أج��ء �ل�سح �لتنم�ي و�لخ��ء 
�لح�ساري تنتع�ص كل �لأفكار �ل�سلبية، وت�سيق فر�ص �لإنتاج، و�إل دع�نا ن�ساأل �س�ؤ�ًل ونجيب 
تنظيمات  فيه  لي�ص  �لبترولي  �لخليجي  �لتعاون  مجل�ص  دول  لماذ�  �سديدة:  ب�سر�حة  عنه 
متطرفة �إطالقًا؟ لأنه ل ي�جد هناك �سـح تـنـمــ�ي، �أو �ســح �قت�ســـادي، �أو �ســـح ح�ســاري، 
�لعرو�ص  �أج��ء  وفي  عرو�سًا،  هناك  �إن  �أحدهم  يق�ل  �أن  ويمكن  ول ج�ع.  فقر  ول  فاقة  ول 
ي�سعب تد�ول �ل�سلطة. �لأردن بما �أن فيها تنمية �قت�سادية �أقل مما ه� عليه في دول �لخليج 
�إذً� �لإرهاب  �لتنمية �لقت�سادية.  �أي�سًا من فقر �سديد، وقلة في  �لنفطية، و�لمغرب تعاني 
مرتبط د�ئمًا بالفقر وقلة �لتنمية و�لخ��ء �لقت�سادي و�لثقافي و�لجتماعي، وهذ� يعيدني 
�أف��جًا  تتد�فع  �لن�ساء  كانت  عندما  �لما�سي.  �لقرن  �ستينيات  في  د�مغ  م�ؤ�سر  �إلى  حقيقة 
وفي  و�ل�ز�رة،  و�لجامعة  �ل�سلطة  وفي  بكتف،  كتفًا  و�لم�سنع،  �لحقل  في  للرجل  و�سريكة 
�ل�سيا�سة، وفي مجل�ص �ل�سعب، وفي كل �لأدو�ر، كنا �أيامها ن�سّدر في ثالثة �أيام قدر ما كانت 
ت�سدره ك�ريا �لجن�بية وتاي��ن في عام كامل، �أل ي�سلح هذ� �أن يك�ن م�ؤ�سرً� لنه�سة �لمر�أة، 

و�أن يك�ن هذ� ه� �لطريق؟
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كيفنحميالأمةمنالتفرقة؟
اأ�سماء الفرحان)3(، �لأردن                 
علينا �أن نت�قف عن ت�جيه �أ�سابع �لتهام �إلى عي�ن بع�سنا �إذ� �أردنا فعاًل �أن ننه�ص 
بالأمة �لعربية و�لإ�سالمية عامة، و�لمر�أة خا�سة في هذه �لأمة. �أما عندما ي�ستعين بع�سنا 
بالدين و�آياته لي�ستق�ي فقط على �لطرف �لآخر �لمعار�ص له، فهذه �أزمة حقيقية. نحن نعمل 
في �لدين ونتفهمه جيدً� كي نر�سي �هلل �سبحانه وتعالى ولي�ص لنناكف به بع�سنا �لبع�ص. �أما 
�إذ� كان �ل�سخ�ص ل ي�ؤمن بالدين فلماذ� يهتم بالدين و�ختالف �لم�سايخ و�لعلماء في تف�سير 

هذه �لآية �أو تلك، دعمًا لهذ� �لر�أي �أو ذ�ك. 
ثم ما �لذي يجعل هذه �لأمة تكثر فيها �لفرق �لإ�سالمية و�لمذ�هب؟ �س��ء تلك �لتي 
�أو �لفرق �لخارجة عن فكر �لأمة و�لمنطلقة في  �أو ت�س�يهًا،  تنطلق من فكر �لأمة ��ستقامة 

�أفكارها من �أفكار تت�سابه مع بع�ص ن��حي فكر �لأمة �أو تختلف تمامًا �أو م�ستغربة عنه. 
وهابي،  و�سلفي  �سلفي،  و�سلفي  �إخ��ني،  �سلفي  و�لت�سنيفات:  �لت�سميات  ُنكثر  نحن 
�سي�عي، ليبر�لي، ي�ساري، وعلماني..�إلخ من �لت�سميات و�لت�سنيفات �لتي لي�ص �أول من �آخر. 
هذه �لت�سميات و�لت�سنيفات ت�سير �إلى نخب، وكل نخبة من هذه �لنخب تحاول �أن تن�ب عن 

�لأمة، و�أن تحتكر �لفكر و�لدين بعيدً� عن �لآخرين في تاأ�سي�ص م�سروع نه�س�ي. 
لي�ص لأحد، ول لنخبة بعينها، �لحق في �أن تن�ب عن هذه �لأمة، ما لم تنيبها هذه �لأمة 
للتحدث با�سمها �أو لتمثلها �أو تمنحها وليتها. و�عتقد �أن �لأمة �إلى �لآن ما ز�لت �أمة متنازعة 

فيما بينها.
محاولة  عن  نت�قف  �أن  علينا  بع�سًا.  بع�سنا  �تهام  عن  نت�قف  �أن  علينا  �أن  �عتقد 
�سلفية  �أو  �سلفية،  �أو  �إخ��نية،  كانت  �س��ء  تلك،  �أو  �لفرقة  هذه  �إلى  �لأمة  هذه  ��ستقطاب 
وهابية، �أو ليبر�لية، �أو علمانية، فهذه �لأمة ��ستقطبت بما يكفي وتنازعتها �لأه��ء بما يكفي. 
و�أرى �أنه �إذ� كان هناك هدف من هذ� �لم�ؤتمر وهذ� �لجتماع، فه� وج�ب �أن نعمل جميعًا 
و�أن نت�حد، لي�ص على قاعدة �أن ياأتي كل �سخ�ص من بلد ما وي�سك� بلده و�أحز�نه وم�ساعبه 
�أن نعيد لهذه �لأمة وحدتها ومجدها، وكيف  �أن نجيب كيف يمكننا  �إلى �لآخر، بل  في بلده 
يك�ن م�سروع �لأمة وم�سروع �لمر�أة في هذه �لأمة م�سروعًا و�حدً�، نتعاون على بنائه كالمثال 
�لذي �سربتاه �لأختان من �لمغرب في م��س�ع �لتد�فع و�ل��س�ل �إلى �لبر�غماتية في �لعدل 

و�لم�ساو�ة و�لحق�ق.

)3( نا�سـطة �إ�سالمية، �لأردن.
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خ�سو�سياتالحركاتالإخوانيةفيالبلدانالعربية

د. عيدة المطلق)4(، �لأردن 

�إد�رة  �لتي طرحها �لأ�ستاذ عريب في  �إلى تلك  �أ�سيف بع�ص �لأ�سئلة  �أن  �أريد  حقيقة 
�لح��ر ح�ل خطاب جماعة �لإخ��ن �لم�سلمين في ق�سايا �لمر�أة. ال�سوؤال الأول: هل يمكن 
�أن نتحدث عن جماعة �إخ��نية و�حدة، �أم �أن هناك تفاوتًا بين �لجماعة من بلد �إلى �آخر؟ 
ربما يمكننا �لحديث عن جماعة �إخ��نية و�حدة في �سلب �لفكر، وفي �سلب �لعقيدة، وفي 
�سلب �لر�سالة �لتي �أتى بها نبينا �لكريم ، �إنما �لتباين �ل�سيا�سي، و�لتباين �لقت�سادي، 
قطرها،  في  �لعربية،  �لبلد�ن  من  بلد  كل  في  �إخ��نية  جماعة  كل  بها  تمر  �لتي  و�لظروف 

بالتاأكيد �ستجعل هناك �سيئًا من �لتباين فيما بينها، وهذ� طبيعي جدً�. 

�ل���سع،  �لم�سترك  �لف�ساء  �أن هناك م�ساحات من  �لق�سايا  �لمفارقة في بع�ص  ومن 
و�لث��بت  و�لر�سالة  و�لفكر  �لعقيدة  �سلب  في  �لجماعات  هذه  بين  �لتقاطع  يكمن  حين  في 
و�لجتماعي  �لقت�سادي  و�لتقدم  للتط�ر  نتيجة  و�لتباين  �لخالف  يك�ن  �إنما  �لأ�سا�سية، 
و�لديمقر�طي في هذ� �لبلد �أو ذ�ك، �أو نتيجة للقمع وعمليات �لعتقال �لتي تحدث في هذ� 

�لبلد �أو ذ�ك �سد �لعنا�سر �لإخ��نية. 

وال�سوؤال الثاني: هل تعترف �لأخ��ت باأن هناك م�ساحات رمادية في خطاب �لإخ��ن 
�لم�سلمين تجاه �لمر�أة؟ �أق�ل نعم، هناك م�ساحات رمادية. و�أق�ل �إن من بين هذه �لم�ساحات 
�لن�ساء  باأن  ن�ؤمن  نحن  �لمثال.  �سبيل  على  و�لمر�أة  �لرجل  بين  �لم�ساو�ة  ق�سية  �لرمادية، 

�سقائق �لرجال، لأن �ل�سقيق م�ساٍو لل�سقيقة، وهكذ� نفهم مفه�م �ل�سقائق. 

�أما في ق�سية �لم�ساو�ة �لحقة بين �لرجال و�لن�ساء، فما يز�ل�ن مختلف�ن فيه، فمنذ 
�لخليقة هناك �ختالف، هناك �ختالف تك�يني، وهذ� �لختالف �لتك�يني مرده �أن ينعك�ص 
في �ل�ظائف �لتي يق�م بها �لرجل �أو تق�م بها �لمر�أة، هذ� مقب�ل في جانب، ولكن ربما يجري 
�لن�س��ص  لتط�يع  بع�سهم  محاولت  �إحدى  ه�  �سيخنا  به  تف�سل  وما  �لبع�ص،  من  تف�سيره 

)4( نا�سطة وع�س�ة جمل�ص �س�رى يف جبهة �لعمل �لإ�سالمي.



الباب الرابع: الإ�سالم و»مواطنة« املراأة

266

��ستجالء  على  �لعمل  من  بد  ل  هنا  لذ�  �ل�سيا�سية،  لم�سالحهم  �لدينية  و�لأحاديث  �لقر�آنية 
�لم��قف و�لتمييز بين �لفروق �لبي�ل�جية، وبين �ل�ظائف �لطبيعية للمر�أة، وهذه �ل�ظائف من 
�لطبيعي �أن تك�ن مختلفة، وهي تحتاج �إلى تربية ون�ساأة مختلفة عما يحتاجه �لرجل. في حين 
�أنه بالن�سبة لق�سايا �لم�ساو�ة �لأخرى، فال بد من �لعمل على ��ستجالء هذه �لم�ساحة �لرمادية. 

ال�سوؤال الثالث: هل يجروؤ �أحٌد على ذكر هذه �لم�ساحات �لرمادية؟ �أق�ل نعم، ونحن 
نتحدث ب�س�ت عاٍل ومرتفع ومدٍو، خا�سة في ق�سية تمثيل �لمر�أة، وفي ق�سية �لم�ساركة في 
�أننا و�سلنا في  �لعامة، �عتقد  �ل�لية  بالن�سبة لم��س�ع  �أما  �ل�سيا�سية و�لقت�سادية.  �لحياة 
كثير من �لح��ر�ت د�خل �لجماعة �لإخ��نية �إلى م�سافة قريبة جدً�. �ل�لية �لعامة، يق�سد 
بها؛ بما �أن �لأقطار �لعربية لي�ست هي دولة �لخالفة، �إذً� �ل�لية �لرئي�سية، هي رئا�سة �لدولة. 
�لحق  لها  يك�ن  �أن  يمكن  �لمر�أة  �أن  بمعنى  »�لخالفة«،  �لعامة  بال�لية  يق�سد  ل  �أن  ويمكن 
مدى  وح�ل  �إ�سالمية.  �لحالية خالفة  �لظروف  �سمن  ي�جد  ل  �أنه  د�م  ما  �لعامة،  بال�لية 
�إقبالنا على هذه �لخط�ة، فنحن ما زلنا متاأخرين، لأننا في �أول �أبجديات �لحر�ك �ل�سيا�سي 

و�لم�ساركة �ل�سيا�سية. 

وفيما يتعلق بال�س�ؤ�ل ح�ل �أثر �لم�جة �ل�سلفية �لتي �جتاحت �لمنطقة �لعربية في تغيير 
كثيرً�  تاأثر  قد  �لم�سلمين  �لإخ��ن  �أن خطاب  �أعتقد  ل  �لم�سلمين. حقيقة،  �لإخ��ن  خطاب 
�ل�سيا�سيين،  �لفرقاء  �ساأن  من  هذ�  �ل�سيا�سية،  �لتحالفات  مجال  في  �إل  �ل�سلفية،  بالم�جة 
بع�ص  في  �لم�سلمين  �لإخ��ن  �لحالية �سد  �لهجمة  وفي ظل  �لتحديات.  لمجابهة  با�ستمر�ر 
�لدول، حيث يتعر�ص عنا�سر �لإخ��ن �إلى �لعتقالت و�لزج بال�سجن، نحن نبرر تحالفاتنا مع 
�ل�سلفيين، �إذ� كنا نتحدث عن تحالف هذ� �لعدد من �لتيار�ت �ل�سيا�سية �لن�س�ية، �لم�ساركة 
هنا، فكيف ل يمكن �أن ل نقبل بتحالف �ل�سلفيين مع �لإخ��ن �لم�سلمين مع حزب �لتحرير ومع 
غيرهم من �لتيار�ت �لإ�سالمية في �لق�سايا �ل�سيا�سية على قاعدة؛ نتفق فيما �تفقنا عليه، 
ويعذر بع�سنا �لبع�ص فيما نحن نختلف فيه �أو عليه. �عتقد �أنني �ساأكتفي بهذ� �لقدر �لآن، 
ولن �أرد على �لخطابات �لكثيرة �لتي �سمعتها في جل�سات �لأم�ص وفي هذه �لجل�سة، �س��ء �أكان 
�أو �تهام �لإخ��ن �لم�سلمين بالجرب، �س��ء  ت�جيه �لتهام �إلى �لإ�سالم �ل�سيا�سي بالجرب، 
هذ�  قلب  وفي  �لزلز�ل،  �أو  �لط�فان  قلب  في  �سنة  على  تزد  لم  �لإخ��ن  حقبة  �إن  قال  من 
�لط�فان �أن نق�ل كانت حقبة �لإخ��ن �لم�سلمين في م�سر حقبة مظلمة. فما بالنا من عق�د 
�لتهمي�ص و�ل�ستبد�د و�لعتقال و�لمالحقات و�لطغيان. كانت �سنة و�حدة تعادل  ط��ل من 

�ستين عامًا من �سن��ت �لقهر و�ل�ستبد�د و�لطغيان.
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المراأةفيخطابالإ�سالمال�سيا�سيال�سيعي

ليلى الخفاجي)5(، �لعر�ق

�ل�سيا�سي  �لإ�سالم  حاليًا  ي�سمى  بما  �ل�سيعي  للخطاب  بالن�سبة  م�ج�دة  �لتجربة  �إن 
و�إن كنت �أتحفظ على هذه �لت�سمية، ولكن بالن�سبة للخطاب �ل�سيعي و�لمر�أة، هناك تجارب 
م�ج�دة في دولة �سبقت �لعر�ق، وهي تجربة �لجمه�رية �لإ�سالمية �لإير�نية، وهذه لن �أتحدث 

عنها باعتبار �أن �لكثيرين منكم مطلع�ن على هذه �لتجربة �لإ�سالمية �ل�سيعية. 

�ساأتحدث في �لحقيقة عن �لتجربة �لعر�قية ح�سرً�، نحن نعلم جميعًا �أن هناك ت�سٍد 
للمر�أة �لم�سلمة من مدر�سة �لإ�سالم �ل�سيعي، وبالتالي ل بد من ت�سليط �لأ�س��ء على هذه 
�لتجربة، وهي حقيقة تجربة جديرة بالهتمام وبت�سليط �ل�س�ء عليها. �ساأتطرق في �لحقيقة 
�بتد�ء، نحن لم نعاِن  �ل�سيعي وعالقته بالمر�أة �لعر�قية.  �إلى عدة نقاط من هذ� �لخطاب 
من م�سكلة حقيقية �أو فعلية كامر�أة م�سلمة متدينة �سيعية في �لت�سدي في �لجانب �ل�سيا�سي 
�أي م�سكلة، بل بالعك�ص كان  �أجد هناك  وخ��ص تجربة �لم�ساركة �ل�سيا�سية في �لعر�ق، لم 
هناك �لكثير من �لدعم و�لت�سجيع من جانب �لأحز�ب �ل�سيا�سية و�أحز�ب �لإ�سالم �ل�سيا�سي 

للم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة في �لحياة �ل�سيا�سية و�لبرلمانية �لعر�قية. 

في  �لمجال  هذ�  في  مرتكزً�  لدينا  �أن  ه�  �ل�سبب  �أن  �ل�سخ�سي،  ر�أيي  وهذ�  �عتقد 
�هلل  �سالم  خديجة  �ل�سيدة  ت�سدي  وه�  �لإ�سالمي،  �لتاريخ  في  �ل�سيعية  �لفكرية  مدر�ستنا 
عليها، وت�سدي فاطمة �لزهر�ء �سالم �هلل عليها، في كل �س�ؤون �لحياة، �أي�سًا ت�سدي �ل�سيدة 
زينب �سالم �هلل عليها، وبالتالي هذ� �لمرتكز �أعتقد �أنه �ساعد �لمر�أة، و�أي�سًا كان مخرجًا 
مفردة  مع  وتعاطيهم  تعاملهم  في  �لدين،  علماء  وعند  �لفقهاء  عند  �لإ�سالم  في  للتاأ�سيل 
�لمر�أة �لم�سلمة. �أ�سرب مثاًل على ذلك: في مدر�سة محمد باقر �ل�سدر �ل�سهيد، قد�ص �هلل 
وبالتالي  للدكتات�رية،  �لما�سي  �لقرن  �سبعينيات  في  �ل�سيا�سي  ت�سديه  عند  �لزكية،  روحه 
بنت  �ل�سدر  �آمنة  �لهدى«  »بنت  �ل�سهيدة  هي  �لن�س�ي  للجانب  �لت�سدي  في  �سريكته  كانت 

)5( ع�س�ة جمل�ص �لن��ب، وع�س�ة �ملكتب �ل�سيا�سي للمجل�ص �لأعلى �لإ�سالمي.
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�لهدى، وهي من عائلة كلها من �لعلماء تنتمي لالإ�سالم �ل�سيعي، وبالتالي هذ� �لت�سدي كاأنما 
�أعطى �لغطاء �ل�سرعي للن�ساء دون �لإعالن، وبدون �إ�سد�ر �لفتاوى، �أعطى �لغطاء �ل�سرعي 

للمر�أة لت�سدي �لن�ساء �ل�سيعيات في ذلك �لعهد. 

�لحركة  �لجامعة وكانت  �أدر�ص في  �لمثال. كنت  و�أ�سرب مثاًل عن نف�سي على �سبيل 
�لأر�ص،  تحت  بال�سر،  وتعمل  �أطنابها  ت�سرب  �لنظام  معار�سة  في  )�ل�سيعية(  �لإ�سالمية 
وبالتالي ت�سدي �آمنة �ل�سدر، وهي مربية وكنت من تلميذ�ت �لعل�ية بنت �لهدى، كان هذ� 
في  �آنذ�ك،  �لبعثي  للنظام  رف�سي  في  �سابة  و�أنا  ت�سديت  عندما  لهذ�  �ل�سرعية،  يعطيني 
�لعر�ق، كنت ل �أخ�سى �أن �أرتكب �إثمًا �أو �أن ت�سدر فت�ى �سد �لت�سدي لنظام �لبعث �لعر�قي 
و�لذي كنت �أمار�سه خالل ن�سالي �سد �لدكتات�رية. وبالتالي عندما تم �عتقالي بعد �لتخرج 
�لت�سدي،  �ل�سليمة نح�  �أخط� �لخط��ت  �أنني  �أعتبر نف�سي  1981، كنت  �لعام  في �لجامعة 

�لخط��ت �لتي خطتها �ل�سيدة زينب في ت�سديها للظلم و�لعدو�ن وغيرها من �لم�ساكل. 

عدم  �أو  �لختالف  هذ�  �لتاريخية،  للح��دث  تف�سير�تنا  في  نتفق  لم  �أو  �تفقنا  حاليًا 
�لتفاق، هذ� �سيء �آخر، وه� لي�ص محاًل للنقا�ص، وبالتالي عندما تعر�ست لالعتقال و�لتعذيب 
ثم �ل�سجن مدى �لحياة، حيث بقيت �إحدى ع�سرة �سنة في �ل�سجن قبل �سق�ط �لنظام في عام 
2003،. �عتقد �أنني �أمار�ص حقًا �إ�سالميًا، وله غطاء �سرعي. هذه تجربة من �لتجارب �لتي 

�أردت �أن �ذكرها. 

��ستمرت  و�لتي  �لتعذيب  �أيام  في  د�ئمًا  كنت  �لأخرى،  �لتجربة  �أو  �لثانية  �لتجربة 
�لطاهرة  ج�سد  لي  ُيخيل  و�أتعذب،  �أئن  كنُت  عندما  �لنظام  زنز�نات  في  �أ�سهر،  �ستة  لمدة 
�أذني في �ل�قت  �أثناء �لتعذيب، وكانت ترن في  �أنه تم تقطيع ج�سدها  بنت �لهدى، تعلم�ن 
نف�سه �أناتها وهي تتعر�ص للتعذيب، ويل�ح لي ج�سد بنت �لهدى وترن في �أذني كلمات محمد 
باقر �ل�سدر، و�أنت تعلم�ن نحن �ل�سيعة، كالم �لمرجع كالم مقد�ص بالن�سبة لنا. وهي فت�ى، 
وبالتالي كلماته ترن في �أذني. عندما كان�� ي�ساأل�ن محمد باقر �ل�سدر ماذ� تق�ل و�أنت ترى 
�أختًا ُتعذب وُيقطع ج�سدها، كان يق�ل: �أنا ل �أرى �أختًا، و�إنما �أرى ج�سدً� يعذب في �سبيل �هلل، 

هذ� غطاء �سرعي. هذ� �أوًل.
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�ل�سيعية،  �لمر�أة  �لر�هن ح�ل ت�سدي  �أو و�قعنا  �لحالي  �لثانية، في ع�سرنا  �لم�ساألة 
هنالك بحث لل�سيخ محمد مهدي �سم�ص �لدين ح�ل ت�لي �لمر�أة للمنا�سب �لعليا في �لدولة، 
لديه بحث يق�ل »�إنه ل ي�جد م�ستند فقهي في �لإ�سالم يمنع �لمر�أة من ت�لي �لمنا�سب �لعليا 

)�ل�لية(، وه� علم من �أعالم �لفقه �ل�سيعي في لبنان. 

لخط  وكمنتمية  �لعر�قية،  �ل�سيا�سية  �لحركة  في  �لحديث  ع�سرنا  في  حاليًا  لدينا 
�هلل  �لحكيم، رحمة  باقر  يد محمد  على  �أ�س�ص  و�لذي  �لعر�قي،  �لإ�سالمي  �لأعلى  �لمجل�ص 
عليه، هناك �لنظرية �ل�سيا�سية في �لإ�سالم، وه� ر�ئد في �لكتابة عن هذ� �لمبحث، باعتباره 
مرجعًا لل�سيعة، وفي �ل�قت نف�سه يكتب في �لنظريات �ل�سيا�سية للحكم، هذ� �لعلم من �أعالم 
�لكتابات  من  �لكثير  لديه  وه�  يتحدث  �أو  يق�ل  �أن  بدون  للعر�ق  دخ�له  تم  �أوًل  �لإ�سالم، 
و�لمباحث في ت�سدي �لمر�أة. فاأول ما دخل �إلى �لعر�ق من �سف��ن، من جهة دولة �لك�يت، 
للحياة  ت�سديها  في  �لمبادرة  زمام  لأخذ  �لمر�أة  يدع�  �لمحر�ب،  �سهيد  هناك �سرخة من 
�لعامة في كل مجالتها وتجلياتها �لقت�سادية و�ل�سيا�سية و�لجتماعية..�إلخ، وتب�ء �لم��قع 

�لعليا في �لدولة �أي�سًا. 

في  للم�ساركة  �لمت�سديات  �لن�ساء  من  مجم�عة  قامت  حيث  �آخر،  مبحث  هنالك 
�ل�سيخ  �لمر�جع وه�  �أحد  �إلى  �لأ�سئلة  لت�جيه مجم�عة من  �لعر�ق،  �لحياة في  كل مجالت 
�لفيا�ص، حيث ي�جد في �لنجف �أربعة مر�جع �سيعية؛ �أحدهم ه� �ل�سيخ �لفيا�ص، ُف�جهت 
�لعليا في  للمنا�سب  �لمر�أة  ت�لي  بالذ�ت، في  �لمبحث  �لن�س�ة تخ�ص هذ�  �أ�سئلة من ه�ؤلء 
�لعامة(، وكانت �لأ�سئلة و��سحة ون�سرت في كتيب �سدر من خالل  �لدولة وت�ليها )�ل�لية 
هذ� �لمرجع وت�سمن كل �لأج�بة عن هذه �لأ�سئلة؛ ومن هذه �لأج�بة �أنه ل ي�جد ما يمنع من 
ت�لي �لمر�أة �لمنا�سب �لعليا في �لدولة �أو �ل�لية فيها. وهنالك �س�ؤ�ل: هل يبيح �لإ�سالم �أو 
�لدين �أن تت�لى �لمر�أة من�سب رئي�ص �لجمه�رية في �لعر�ق؟ �ل�س�ؤ�ل كان و��سحًا، و�لج��ب 
كان: لي�ص هناك ما يمنع في �لإ�سالم من ت�لي �لمر�أة لهذه �لمنا�سب �س��ء �أكان برلمانًا �أو 
رئا�سة جمه�رية �أو �أي منا�سب �أخرى، فهي ت�ستطيع تب�ء كل �لمنا�سب �لتنفيذية في �لدولة. 

وبالتالي  �لمر�أة.  تعامله مع  �ل�سيعي في  �لإ�سالم  لت��سيح منهج  �سريعة  �إ�سار�ت  هذه 
نعم، قد يثار �س�ؤ�ل ح�ل وج�د من يت�سدد، و�أنا ��ستمعت لكثير من �لكلمات و�لبح�ث. وكان 
لديها خطاب  �لمثال  �سبيل  �لم�سلمين على  �لإخ��ن  كانت جماعة  �إذ�  ما  �س�ؤ�ل ح�ل  هناك 
�عتد�ل.  وي�جد  ت�سدد،  �لمد�ر�ص  كل  في  ي�جد  �أنه  نعلم  نحن  �لختالف؟  ولماذ�  و�حد؟ 
في  �لختالف  ياأتي  هنا  من  �أن  �عتقد  وبالتالي  للن�س��ص،  �لمختلفة  �لتف�سير�ت  وهنالك 

�لتعاطي مع هذه �لمفردة �لحي�ية، �أي �لمر�أة. 
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مقترحاتلخارطةطريقللم�ستقبل

ريما نّزال)6(، فل�سطين

لقد تكاثرت �لدع��ت من �أجل �إ�سالح �لق��نين و�لن�س��ص �لد�ست�رية �لتي لها �سلة 
هناك  �أ�سبح  �أنه  ه�  و�ل�سبب  فر�غ،  من  هذ�  ياأِت  ولم  �لأخيرة،  �سن��ت  �لع�سر  في  بالمر�أة 
�نف�سام بين �ل��قع �لذي تعي�سه �لمر�أة وبين �لن�ص �لذي يحكمها. هذه �لفج�ة بين �ل��قع 
�لمعا�ص وبين �لن�س��ص، تخلق بال�سرورة م�ساحة كبيرة من �لتد�فع بين �لق�ى و�لحركات 
�لن�س�ية و�تحاد�ت �لمر�أة، من �أجل �إ�سالح هذه �لق��نين وهذه �لن�س��ص �لد�ست�رية، وهنا 
ت�جد م�سكلة. �لم�سكلة في �لدول �لعربية و�لإ�سالمية، هي �إغالق باب �لجتهاد �لذي يع�د 
من وجهة نظري �إلى ك�سل �لمخت�سين من علماء �لدين �لذين تم �لحديث عنهم في �ل�سباح، 

وعالقة ذلك بالخ�س��سية �لثقافية.

 لكن ه�ؤلء يقع�ن في ماأزق عندما يغلق�ن باب �لجتهاد، هذ� �لماأزق يجعلهم يجّمل�ن 
�ل��قع �لمعا�ص، ولذ� ت��سيتي �لأولى هي فتح باب �لجتهاد لعلماء �لم�سلمين و�لمتخ�س�سين 
في علم �لدين و�لفقه و�لحديث، وحل م�ساألة �لتناق�ص �لم�ج�د ما بين و�قع �لمر�أة وو�سعها، 
وبين �لن�س��ص. و�أريد �أن �أ�سدد على �أنه عندما نجتهد يجب �أن نذهب من �ل��قع �إلى �لن�ص، 
ل �أن نذهب بالعك�ص من �لن�ص �إلى �ل��قع. لأنه �إذ� ما �تجهنا من �لن�ص �إلى �ل��قع، ي�سبح 

هناك تعاٍل في �لقان�ن على �ل��قع، و�سيبقى هذ� �لجدل. 

�لت��سية �لثانية، ونحن نقترب من نهاية �أعمال هذ� �لم�ؤتمر، تتعلق بماذ� نريد ق�له؟ 
ما �لذي �سنفعله م�ستقباًل؟ هل جئنا فقط من �جل �أن نتناق�ص ونتعارف؟ بالتاأكيد جئنا لأننا 
نريد لهذ� �لعمل �أن ي�ستمر، و�لأم�ر في ر�أيي مفت�حة على �أكثر من �آلية، و�أكثر من ن�ساط، 
منها �أن هذ� �لجتماع يجب �ن يخلق �أد�ة تنظيمية ما تتابع هذه �لم�ستجد�ت، مثل ��ستمر�ر 
�لح��ر ما بين �لتيار�ت �لمختلفة ح�ل و�قع �لمر�أة و�لن�س��ص �لقان�نية �لمتعلقة بهذ� �ل��قع، 

في  كاتبة  �لفل�سطينية،  للمر�أة  �لعام  لالتحاد  �لعامة  �لأمانة  ع�س�ة  �لفل�سطيني،  �ل�طني  �لمجل�ص  ع�س�ة   )6(
ق�سايا �لمر�أة.



271

�لجتماعي  و�لإعالم  �لإلكتروني  بالمجال  عالقة  له  ما  �أو  �لمن�س�د؛  �لت�سريعي  و�لإ�سالح 
وغيره، بحيث تت�سكل مجم�عة لال�ستمر�ر في هذ� �لجدل ما بين م�ؤتمرين يتم عقدهما من 

�أجل �لنتقال من هذه �لنقطة �إلى نقطة �أخرى. 

�أعتقد �أننا قطعنا في هذ� �لم�ؤتمر �س�طًا، و�نتقلنا من نقطة �إلى �أخرى، ولكن �لنقطة 
في  من�سق  لإيجاد  �إمكانية  هناك  هل  �أت�ساءل:  وهنا  �أخرى،  نقاط  يتبعها  �أن  بد  ل  �لأخرى 
هذ� �لمجال، لأن �لأد�ة �لتنظيمية �سرورية فنحن بحاجة �إلى من يتابع. هل باإمكان مركز 
�لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية �لذي بادر �إلى عقد هذ� �لم�ؤتمر �لهام جدً� و�لأول من ن�عه �أن 
يت�لى مهمة �لتن�سيق و�أن ي�ستمر فيها وي�ستقبل �لت��سيات �لتي يمكن �أن تنبثق عن �لم�ؤتمر�ت 
�لم�ؤتمر  بهذ�  �رتباطًا  �لمن�سق،  �لقد�ص مهمة  يت�لى مركز  �أن  في  رغبة  لدي  �أنا  �لن�سائية؟ 
وهذه �لمبادرة �لهامة بحيث تبقى بيده زمام �لمبادرة بت��فقنا جميعًا نحن �لم�ساركات في 

هذ� �لم�ؤتمر. 
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دمجالمغربوالأردنبمجل�سالتعاونالخليجي

هتون الفا�سي)7(، �ل�سع�دية

لقد كنت قد جهزت �أفكارً� ونقاطًا لأتحدث فيها عن م��س�ع �لت�سريعات و�لد�ساتير، 
في  �سلة  ذ�ت  ق��نين  �أو  مدونة،  �أو  د�ست�ر،  �أي  غياب  ظل  في  �ل�سع�دية  �لمر�أة  م�قع  وعن 

�ل�سع�دية. لكن �س�ف �أقفز عن هذ� كله، و�نتقل �إلى م��س�ع �لت��سيات. 

�لت��سية �لتي �أر�ها منا�سبة و�سرورية، و�لتي �أود �أن �أ�سير �إليها، هي قر�ر �لدمج ما بين 
دول مجل�ص �لتعاون �لخليجي وبين كل من �لأردن و�لمغرب، و�لذي �أعلن عنه قبل عام ون�سف 
تقريبًا، في �جتماع قمة مجل�ص �لتعاون �لخليجي، هذه �لدع�ة تح�لت من دمج �أنظمة ملكية 
�أن هناك بر�مج م�ستركة ما بين دول  �لدول، وخا�سة  �إلى تعاون ثقافي �جتماعي بين هذه 
مجل�ص �لتعاون �لخليجي، وبين �لمغرب و�لأردن. لهذ� �أو�سي، و�لحديث في هذ� �لم��س�ع د�ر 
بيني وبين �لأخ��ت من �لمغرب، باأن تك�ن هنالك ��ستفادة من �لتجربة �لمغربية و�لأردنية 
في تمكين �لمر�أة �ل�سع�دية مع �لتركيز على �لتجربة �لمغربية في تجديد �لخطاب �لديني 
�لخا�ص بالمر�أة على م�ست�ى �لت�سريع �لم�ؤ�س�سي. �أعتقد �أن هذه نقطة يمكن �أن نتبناها على 

م�ست�ى �لأفر�د �أو على م�ست�ى مركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية. 

�لت��سية �لثانية؛ �أثني على �قتر�ح د. �أعلية عالني، بخ�س��ص �لدع�ة لت�سكيل مجمع 
فقهي م�ستنير، ومركز �لقد�ص لي�ص ه� �لمعني باأمر ت�سكيل م�ؤ�س�سة من هذ� �لقبيل. وهذ� 
�أن يك�ن مقاباًل لمجمع �لفقه �لإ�سالمي �لم�ج�د في مكة �لمكرمة،  �لمجمع �لفقهي يمكن 
معالجة  �لفقهي  �لمجمع  هذ�  يت�لى  بحيث  فقط،  �لرجال  من  �أع�سائه  جميع  يتك�ن  و�لذي 
م�ؤ�س�سة  مثل  م�ستنيرة  م�ؤ�س�سة  خالل  من  م�ستنير،  ب�سكل  �لمر�أة  تجاه  �لإ�سالمي  �لخطاب 
�ل�سيخ »فريد �لباجي«، يتبناها مع ما يتفق معها من �لم�ؤ�س�سات �لم�سابهة. وهناك م�ؤ�س�سة �أو 
حركة )م�ساو�ة( ي�جد مركزها في ماليزيا، هي حركة ن�س�ية �إ�سالمية تت�لى عملية �لمر�جعة 

)7( �أكادميية بجامعة �لريا�ص، كاتبة بجريدة �لريا�ص، متخ�س�سة ب�س�ؤون �ملر�أة، ومهتمة بال�ساأن �ل�سع�دي منذ 
ما قبل �لإ�سالم.
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�لمر�جعات  �إلى  بالإ�سافة  �لم�سلمة،  للمر�أة  �لمعا�ص  �ل��قع  من  �لدينية  للن�س��ص  �لفقهية 
�ل�سرعية، و�ل�ستفادة من كل �لدر��سات �لفقهية �لم�ستنيرة.

�سيطرة ذك�رية على  �أن هناك  نقدية، لحظت هنا  �لأخيرة هي مالحظة  �لمالحظة 
�لخطاب في هذ� �لم�ؤتمر، فاأغلب �لأور�ق، تم �إعد�دها من قبل رجال، وكلهم قدم�� �أور�قهم 
باقتد�ر، ولكن هذ� يخّل بالت��زن، وي�سع �لمر�أة د�ئمًا في حالة من �لرد �أو �لدفاع �أو �لتعليق 
ُي�سدر  من  هي  �لمر�أة  تك�ن  �أن  �لمفرو�ص  من  كان  �لفكرة.  �أو  �لفكر،  م�سدرة  هي  ولي�ص 
هذه �لأفكار، بحيث يك�ن �لرجل ه� من ي�ستمع. حقيقة �أنا م�سرورة �أن يك�ن من �لم�ساركين 
عدد كبير من �لرجال، لكن من �لمفرو�ص �أن ي�ستمع�� ل �أن ي�سمع�� �لمر�أة، رغم �أن جميع 
�أبحاثهم ت�سب في �سالح �لمر�أة وتط�ير و�قعها، وتط�ير �لن�س��ص �لت�سريعية �لتي تعطيها 

حق�قها، ولكن �لذي جرى هي �أن �لرجل يتحدث و�لمر�أة ت�ستمع ثم ترد.
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غيابالتنا�سببينالم�ساركةوالحقوق

مها فطوم)8(، �س�ريا

�لعربيـــة،  دولنـــا  في  يت�سابه  �لقمعية  �لأنظمة  و�سع  لأن  �لد�ساتير،  عن  �أتحدث  لن 
ول يختلف كثيرً� و�سع �لد�ست�ر في كل دولة عربية. وحتى في �لفترة �لنتقالية، ت��جه هذه 
ق��عد  �س�ريا  في  �لحالية  و�لأو�ساع  �لظروف  تبدلت  �أنتجت  وقد  ذ�تها.  �لم�سكلة  �لد�ساتير 
�سعبية جديدة ُتدرك �لقيم �لإن�سانية، ومنظ�مة حق�ق �لإن�سان، ولكن هذ� �لإدر�ك بقي قا�سرً� 
ب�سبب �لنتكا�سة �لتي تعي�سها وت��جهها �لمر�أة في �لظروف �ل�سعبة �لتي تمر بها �س�ريا �لآن. 
و�سمن �لنتائج �لمرحلية لعملية �لتغيير، هناك �لكثير من �لتباين بين �لم�ساركة �لفاعلة 
للمر�أة �ل�س�رية فيما يجري من �أحد�ث، وفي �لتظاهر�ت ون�ساطات �لث�رة �ل�س�رية �لتي تق�م 
بها �لمر�أة �ل�س�رية، و�أحيانًا �لم�ساركة في �لقتال، وبين ما ح�سلت عليه من �لحق�ق. بمعنى 
�أنه ل ي�جد تنا�سب �أبدً�، بل ي�جد تناق�ص ما بين ن�ساطات �لمر�أة ودرجة �نخر�طها في �لث�رة، 

وبين ما تح�سل عليه من حق�ق. 
�لربيع �لعربي �لذي �متد �إلى �س�ريا، لم ي�سمل �ن�سهار مفاهيم حق�ق �لمر�أة مع حق�ق 
�لحياة، خا�سة  �لرجل في كل مناحي  وم�ساو�تها مع  �لمطالبة بحريتها  ي�سمل  ولم  �لإن�سان، 
م�ساركتها �ل�سيا�سية، وم�ساركتها في �سنع �لقر�ر في �لأحز�ب �لتي تنخرط فيها، وتنا�سل من 
خاللها. بل بالعك�ص، هنالك كثيرون تعمدو� تاأجيل �لن�سال من �أجل حق�ق �لمر�أة، و�عتبروه 
يفتقد  �لث�رة  �أهد�ف  �أجل  من  �لن�سال  ولكن  �ل�سر�ع.  �أوقات  في  �لترف  �أ�سكال  من  �سكاًل 

للت��زن ب�سبب غياب �أحد دعائمه �لأ�سا�سية �لتي هي �لمر�أة. 
ومع �لتغير�ت �لتي ح�سلت في �س�ريا، كانت �لمر�أة �ل�س�رية كما في كل �لنز�عات هي 
�لخا�سر �لأكبر با�ستخد�مها ك�سالح حرب وتهديدها بالقتل �أو �لعتد�ء عليها �أو قتل �أطفالها �أو 
زوجها �أو �أخيها، �أو �ل�سغط عليها و�لحد من حريتها.. من كافة �لأطر�ف، �إل �أن هذه �لعقبات 

لم تدفعها لال�ستكانة و�لخ�س�ع، بل ز�دتها عزيمة و�إ�سر�رً� على �لح�س�ل على حق�قها. 
و�ساركت  للتفاو�ص،  �لأهلي  �ل�سلم  لجان  بت�سكيل  �س�ريا  في  �لمر�أة  �ساهمت  فقد 
�لمناطق،  من  �لعديد  في  �لنار  �إطالق  ل�قف  �لم�ؤقتة  �لتفاقيات  وعمل  �ل��ساطة  �أعمال  في 

)8( حزب �لعمل �ل�سي�عي، ع�س�ة حتالف هيئة �لتن�سيق.
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تعري�ص  وعدم  �ل�ستباكات  مناطق  من  �لخروج  من  و�ل�سي�خ  و�لأطفال  �لن�ساء  تمكن  حتى 
�لمناطق  من  �لعديد  �إلى  �لعنف  �متد�د  من  و�لحد  �آمنة،  ممر�ت  و�إيجاد  للخطر،  �لمدنيين 
�لعمل  �أجل  من  بحياتهن  �ل�س�ريات  �لن�ساء  بع�ص  �ل�س�رية، حيث خاطرت  و�لبلد�ت  و�لقرى 
مع �أ�سخا�ص من ت�جهات �سيا�سية مختلفة لحل �لنز�عات من خالل �لح��ر، ولي�ص من خالل 

ف�هات �لبنادق، وهذ� �أمر �سعب عندما يطغى �لعنف على �لعقل و�لمنطق. 
تعتبر  �لتي  �لمر�أة  �س�ت  رفع  �إلى  تع�د  �لنتكا�سات،  لهذه  �لأ�سا�سية  �لمقاومة  وكانت 
�لحامي �لأكبر للن�سال و�لتغيير �لذي يتج�سد ب�سكل رئي�سي بال�سابات �لنا�سطات �لل��تي لم 
�أجل  من  بالعمل  �أو  بالم�ساركة  �س��ء  �إ�سر�رهن  على  وحافظن  �لدوؤوب،  �لعمل  عن  يت�قفن 
�لتغيير �أو بمحاولة �إيجاد م�ساحة للمر�أة في �ل�ساحة بكامل حق�قها وق�تها، ولإيمانهم بعدم 
�إمكانية تاأ�سي�ص دولة ديمقر�طية تعددية ت�سمن حق�ق م��طنيها و�لم�ساو�ة بين �أفر�دها دون 
�سمان حق�ق �لمر�أة، ودون م�ساركتها على كافة �ل�سعد �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية 

وحتى �لقتالية، �أو في �لن�ساطات �لإغاثية و�لطبية. 
وت�ؤمن �ل�سابات �ل�س�ريات، ككل �ل�سابات �لعربيات، بقيام دولة ذ�ت نظام ديمقر�طي 
تعددي، دولة �لم��طنة �لمت�ساوية �لكاملة بين �لم��طنين و�لم��طنات، ودولة �سيادة �لقان�ن، 
ودولة �لحق�ق �لتي تلتزم بالتفاقيات و�لمعاهد�ت و�لم��ثيق �لدولية �لخا�سة بحق�ق �لإن�سان، 
و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لبناء  في  �لمر�أة  على  تركز  �أن  يجب  �لدولة  هذه  �لمر�أة،  وبحق�ق 
و�لجتماعي و�سناعة �لقر�ر �ل�سيا�سي في �لبالد، وعلى تمكين �لمر�أة من �ل��س�ل �إلى �أعلى 

�لمنا�سب في �لدولة. 
غياب  ب�سبب  ولكن  �ل�سيا�سي،  �لعمل  �أهمية  يدركن  �ل�سابات  جعلت  �ل�س�رية  �لث�رة 
�لحريات و�لديمقر�طية عن �س�ريا لعق�د ط�يلة من �لزمن، كان �ل��قع �سعبًا لعدم �متالك 
�لأدو�ت لممار�سة �لعمل �لمدني و�ل�سيا�سي، ل بل لغياب �لروؤية �ل���سحة لإدر�ك هذه �لمفاهيم 

و�لف�سل بينها. 
�لمختلفة  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  في  وقياديات  قياديين  جميعًا،  �إليكم  �أت�جه  �أخيرً�، 
�للتفات  عليكم  و�أتمنى  م��قعكم،  كافة  في  �لمدنية،  �لمنظمات  في  وم�س�ؤولت  وم�س�ؤولين 
ل��سع �ل�سابات �ل�س�ريات في بلد�نكم لتمكينهن بكافة �ل��سائل. وعلى قدر �إيمانكم بق�ساياكم، 
و�سيك�ن  قادر�ت،  لي�سبحن  �لمجالت  مختلف  في  وم�ساعدتهن  بهن  لالهتمام  �أدع�كم 
با�ستطاعتهن حمل �لر�سالة و�لم�سي بها �إلى �لأمام لتحقيق �نجاز�ت و�أهد�ف ت�ستطيع�ن �أن 
تحقق�ها �أنتم، على �أمل �أن ياأتي ي�م وي�سبح �لقر�ر ت�ساركيًا بين �لمر�أة و�لرجل، لبناء �أوطان 

ودول يعي�ص فيها �لإن�سان بكامل حريته وحق�قه و�إن�سانيته. 
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احتواءاأجندةالمراأةالعربيةتحتاأجنحةالدولة

د. بارعة النق�سبندي)9(، �لأردن 

لدي عدد من �لمالحظات؛ اأوًل، عن��ن هذ� �لم�ؤتمر ه� »المراأة وربيع العرب«، وقد 
لحظت �أن بع�سهم �عتر�ص على عبارة »ربيع �لعرب«. �أنا �عتقد �أن هناك �ختالفًا ب�سكل عام 
»ث�ر�ت  عبارة  عليه  �أطلق  فبع�سهم  �لإعالم،  و�سائل  في  وخا�سة  �لعرب«  »ربيع  ت�سمية  على 
�لربيع �لعربي«، وبع�سهم و�سفه باأنه »خريف �لعرب«، وذهب بع�سهم �إلى ��ستخد�م م�سطلح 
»�أزمة �لعرب« �أو م�سطلح »�نقالب«، لكن �أنا �أدع� �إلى م���سلة ��ستخد�م عبارة »ربيع �لعرب« 

على �أ�سا�ص �أنه �أ�سبح متد�وًل، و�سائعًا، ومفه�مًا. 

ثانياً: تم �لحديث في جل�سات �لأم�ص عن �لإنجاز�ت �لتي تم تحقيقها بالن�سبة لق�سية 
�لت�سريعات  في  حق�قها  ود�سترة  و�لجتماعية،  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  وم�ساركتها  �لمر�أة 
فيها  بما  �لدولة  في  �لمر�كز  �أعلى  �إلى  و�ل��س�ل  و�لنتخاب  �لتر�سح  وتمكينها من  �لعربية، 

من�سب �ل�لية �لعامة، وفي بع�ص �لبلد�ن �لعربية �لأخرى �لتر�سح لرئا�سة �لجمه�رية. 

�أعتقد �أنه بعد ح�س�ل �أكثر �لدول �لعربية على �ل�ستقالل عن �لم�ستعمر بعد �لحرب 
�لعالمية �لثانية، تم �حت��ء �أجندة �لمر�أة �لعربية تحت �أجنحة �لدولة. ل �سك �أنه كانت هناك 
حاجة لالأنظمة �ل�سيا�سية �لعربية �لحاكمة للتنمية وبناء �لدول �لعربية �قت�ساديًا وتكن�ل�جيًا 
و�سناعيًا وثقافيًا وعلميًا وفي كل مناحي �لحياة �لحديثة، ولم يكن ذلك من منطلق �أيدي�ل�جي، 
�لتعليمية من  �لتعليم في كل �لمر�حل  �لعربية �ل�ستفادة من فر�ص  �لمر�أة  لهذ� ��ستطاعت 
�لأ�سا�سي حتى �لجامعة و�لد�ر�سات �لعليا �لتي وفرتها غالبية �لدول �لعربية للجن�سين، �لرجل 

و�لمر�أة. كما ��ستفادت �لمر�أة من فر�ص �لعمل �لتي وفرتها تلك �لأنظمة حينذ�ك. 

غير �أن �لأنظمة �ل�سيا�سية �لحاكمة لم تكن بحاجة لأن تك�ن �لمر�أة في مر�كز �سنع 
�لقر�ر. و�أنا كنا�سطة �أكاديمية في مجال حق�ق �لمر�أة خالل �لخم�سة وع�سرين �سنة �لما�سية، 

�جلامعة  يف  �ملر�أة  در��سات  مركز  يف  �ملاج�ستري  لق�سم  �سابقة  رئي�سة  برت�،  جامعة  �سيا�سية،  عل�م  �أ�ستاذة   )9(
�لأردنية.
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�أود �أن �أو�سح باأنه كان هناك تقدم ل ن�ستطيع �إنكاره في مجال حق�ق �لمر�أة، لكنني �أعتقد 
�لتي  �لعديدة  �لم�ؤتمر�ت  �أماكننا من خالل ما يت�سح خالل  باأننا كن�ساء ما زلنا نر�وح في 
ُعقدت لغاية �لآن، وهذ� ما �ت�سح �أي�سًا من خالل �لح��ر و�لنقا�ص �لذي د�ر على مد�ر ي�مين 
في جل�سات هذ� �لم�ؤتمر. فنحن ما زلنا نطالب بما طالبنا به منذ ع�سرين �سنة �أو �أكثر، وهي 

.% م�ساركة �لمر�أة في �لحياة �ل�سيا�سية بن�سبة 30-20 

�أدق  حتى  �لمر�أة  �إنجاز�ت  عن  للحديث  مخ�س�سة  كانت  �لأم�ص  جل�سات  �إن  ثالثاً: 
تريد  ز�لت  ما  �لعربية  �لأنظمة  �أن  �أعتقد  لكنني  �لعربية.  �لدول  من  �لعديد  في  �لتفا�سيل 
�أن تلمع �س�رتها �أمام �لر�أي �لعام �لعالمي، �أو ما ي�سمى بالمجتمع �لدولي، و�لدول �لأوروبية 
عم�مًا، وبالذ�ت �لتي تتلقى منها �لدعم �لقت�سادي. وهذه �لدول لي�ص لديها في حقيقة �لأمر 
�أي ن��يا �سادقة �تجاه �لمر�أة، وهي لي�ست على قناعة تامة باأن تك�ن �لمر�أة في مر�كز �سنع 
�لقر�ر كحق من حق�قها كم��طنة، وكم�ساركة في بناء �قت�ساد ومجتمع بلدها في �لعديد من 

ن��حي �لحياة. 

ولعل �لمقيا�ص �لتقليدي لهذه �لأنظمة و�لدول، ه� �أن تك�ن هناك وزير�ت وبرلمانيات، 
�لأنظمة  �قتناع هذه  دلياًل على  ولي�ص  و�لمر�أة،  �لرجل  بين  �لم�ساو�ة  دلياًل على  لي�ص  وهذ� 
و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لحياة  في  �لم�ساركة  على  وبقدرتها  �لمر�أة،  بكفاءة  �إيمانها  وعمق 

و�لجتماعية. 

و�لثقافة  �لمجتمع  بيئة  في  كبيرً�  خلاًل  هناك  �أن  �لزميالت  مع  �تفق  �أخرى،  نقطة 
و�لمر�أة في  �لمدن  �لمر�أة في  بين  كبيرة  �أن هناك فج�ة  كما  للمر�أة،  و�لقان�نية  �ل�سيا�سية 
�لأرياف و�لبادية، خا�سة لجهة �لتح�سيل �لعلمي و�لمعرفي و�لم�ساركة في �ل�ظائف �لحك�مية 
و�لحياة �ل�سيا�سية �أو �لحياة �لبرلمانية، حيث �أن �لمر�أة في �لمدن لديها حرية حركة �أكبر. 
وما ُيطلب من �لمر�أة، خا�سة �لمر�أة �لعاملة في �لمنزل فقط �لتي ل ت�سارك �لرجل في �لحياة 
وتلبية  ح��ئجه  و�سر�ء  �لمنزل  على  �ل�سرف  في  و�لم�ساركة  �لمال  ك�سب  وفي  �لقت�سادية 

حاجات �لأولد �لمعي�سية و�لمطلبية، هي �أن تك�ن ناخبة فقط في مجتمع ذك�ري.

رابعاً: �أعتقد �أن �لربيع �لعربي كان عبارة عن فر�سة تاريخية للمر�أة �لعربية لتقفز من 
�لجم�د �لتاريخي في فترة �لثالثين �سنة �لما�سية �لتي ح�سلت فيها على �لكثير من حق�قها، 
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�لمر�أة  �لعلمية. كذلك ر�ّسخت  �لمر�تب  �أعلى  �إلى  �لتعليم، وو�سلت  �لمقدمة حقها في  وفي 
حقها في �أن تك�ن ناخبة ومنتخبة وع�س�ة في �لبرلمان، و�أن ت�سارك في �ل�ظائف �لعامة. 

و�أعتقد �أنه خالل �ل�سنة �لفائتة كان هناك جم�د في ن�ساط ون�سال �لمر�أة �لعربية من 
�أجل نيل حق�قها �أو تح�سيل �لمزيد منها، في حين جاء �لربيع �لعربي ليعطيها دفعة وزخمًا 
جديدين لم���سلة �لن�سال و�لعمل و�لمثابرة لتح�سيل �لمزيد من �لحق�ق �لناق�سة، وخا�سة 
�لتطبيق �لفعلي للت�سريعات �لتي تن�ص على تمكين �لمر�أة في كل مناحي �لحياة �لقت�سادية 
و�ل�سيا�سية و�لجتماعية، وتمكينها من �ل��س�ل �إلى منا�سب �سنع �لقر�ر في �لدولة، ويك�ن 
لها حق �ل�لية �لعامة في �لدولة بمعنى تر�سحها لرئا�سة �لدولة. وكان يت�جب على �لمر�أة 
�لقرن  �ستينيات  في  �سائعًا  �لم�سطلح  وكان هذ�  بالم�ساو�ة،  �لمطالبة  �لنتقال من  �لعربية 
�لما�سي، �إلى �لمطالبة بالم��طنة �لمت�ساوية مع �لرجل، و�لنتقال من �لمطالبة بالك�تا �لتي 
كنت �سخ�سيًا معها كتمييز �إيجابي �إلى م�سطلح �آخر ه� �لعد�لة �لجتماعية، و�لنتقال من 
�لمحا�س�سة و�لن�سب، �إلى �لمطالبة كما ه� حا�سل في �لمغرب بـ »رجل- �مر�أة« في �لق��ئم 

�لنتخابية، و�أن ندفع بمطالبنا �إلى م�ست�ى �أعلى من ذلك.

خام�ساً: �لفر�سة �لتاريخية مت�فرة و�سانحة في ظل ث�ر�ت �لربيع �لعربي �لتي يجب 
�قتنا�سها، لأنه �إذ� تغيرت �لظروف �إلى �أ�س��أ، �ستنقلب �لأنظمة وقد تعطل هذه �لمنجز�ت، �أو 
لربما تكتفي بما تحقق من �إنجاز�ت للمر�أة. ولكن �ل�س�ؤ�ل �لمطروح: هل ننجح؟ �أنا مت�سائمة 
من  نحقق  ل  و�أن  �لمعركة  خ��ص  نخ�سر  �أن  و�أخ�سى  �ل�سيا�سية،  �لأو�ساع  تردي  من  حقيقة 

خاللها �لنتقال �إلى م�ست�ى �أعلى.

طالبنا  حقيقة  ونحن  طرحته،  وما  �ل�سع�دية  من  هت�ن  �لزميلة  مع  �أتفق  �ساد�ساً: 
�لد�عيات  من  فرزها  يتم  مجم�عة  هناك  تك�ن  �أن  ن�سائية  و�تحاد�ت  وحركات  كم�ؤ�س�سات 
�أ�سكال �لتمييز  �لإ�سالميات �لل��تي يقمن بتف�سير ن�س��ص ب�سكل ل ي�جد فيه �أي �سكل من 

�سد �لمر�أة، �أو �لنتقا�ص من حق�قها.

واأخيراً، لحظت �أن هناك ح�سا�سية بين �لن�ساء في هذ� �لم�ؤتمر، و�أنا �أرى �أن �لمر�أة 
�لمتدينة جدً� �أو �لتي تلب�ص حجابًا، و�لمر�أة �ل�سافرة مثلي، يجب �أن نك�ن على �لخط نف�سه، 
و�أن تك�ن لنا �لمطالب نف�سها، و�ن ل تك�ن هناك ح�سا�سية مطلقًا بين �لن�ساء، فنحن جميعًا 

في قارب و�حد، وعلى �لمن��ل نف�سه في خط و�حد، وفي �لم�قع نف�سه.
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المراأة:م�ساعرمرهفةوقدرةعلىالتعبير

د. زهراء غ�سبان)10(، �س�ريا 

�أحب �أن �أق�ل �إنني منذ �ل�لدة لم �أ�ستم ر�ئحة وطني، �إذ �نتقلت من وطني �لعر�ق �إلى 
�ليمن �إلى �لأردن. عندما ر�أيت �لنا�ص �لقادمين من �لد�خل حزنت كثيرً�. لماذ� �لإق�ساء، 
لماذ�؟ �ألي�ص هذ� حر�مًا، �إق�ساء �سيا�سي و�إق�ساء �جتماعي، هذ� ظلم لالإن�سان ك�نه �إن�سانًا 
قبل �أن يك�ن ظلمًا للمر�أة. وعلى كل حال، وفي �لنف�ص حاجة وتلك فطانة، و�سك�تي عندها 

بيان وخطاب. 

بالن�سبة للمحاور، ربما �أني �ألم في �ل�ستات �أكثر مما �أتحدث في �سيء جديد، و�ساأبد�أ 
بق�سية مهمة جدً�، هي ق�سية �لتعليم في �إطار �ل��قع �ل�س�ري. فال�سيا�سات �لتي كانت متبعة 
كانت �سيا�سات تجهيل ممنهج، وهذ� ما ر�أيناه �لآن عندما خرجت �لالجئات من �س�ريا �إلى 
�أين هي جامعة دم�سق؟  �لتعليمي،  �لنظام  �لأردن ولبنان وتركيا. حقيقة، هناك تجهيل في 

نظام �لبكال�ريا �لمجحف و�لمتحجر لم يتغير. 

دع�ني �أق�ل: نرى �مر�أة عمرها 25 �سنة، �أمية ل تعرف �لقر�ءة �أو �لكتابة حتى �لآن، 
ور�أينا �سيا�سات �لتجهيل و�سيا�سات �لإق�ساء، ور�أينا �لمر�أة �لتي يم�ت عنها زوجها، نح�سبه 
�لأكبر  �لطفل  وهي  �أطفال،  بثالثة  مت�رطة  �سنة   22 عمرها  �أرملة  وتجد  �هلل،  عند  �سهيدً� 
فيهم، ل عندها تاأهيل تعليمي ول م�ست�ى ثقافي، ول �إد�رة مالية ل�س�ؤون �لمنزل، فهي كانت 
تعتمد بالكامل على زوجها، �أو على �أهل زوجها في ذلك وفي م�ساريف �لمنزل، وهي تفتقد 
�إلى ح�سن �لإد�رة، ول تعرف ما هي �لأول�يات، يعني يمكن �أن تر�سل �بنها �ل�سغير �إلى �لعمل 
لكي يجلب لها خم�سة دنانير حتى تعتا�ص فيها هي و�أولدها، �أو يذهب �إلى �لح�سبة لي�ستغل 
حماًل �أو عتاًل �أف�سل لها من �إر�ساله �إلى �لمدر�سة، هذ� غير �لعنف �لتي تعر�ست له من �أخ، 

�أو من �أب �أو تعنيف �لزوج، �أو �أهل �لزوج..�إلخ، �أو من �ل�سيا�سات. 

رة يف ق�سم �للغة �لعربية، �جلامعة �لأردنية، وع�س�ة ر�بطة �ملر�أة �ل�س�رية. )10( حما�سِ
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على  تن�سب  ت��سيتي  لذ�  �ل�س�ريات.  �لالجئات  �أو�ساع  من  جدً�  حزينة  �أنا  حقيقة 
�لتعليم و�لهتمام بالتعليم وبالقاعدة �ل�سعبية وبتعليم هذه �لقاعدة �ل�سعبية، قبل �أن ت��سع 

�لق��نين و�لت�سريعات �لتي كما قالت �أ�ستاذتنا في �لجامعة �أنه ل ي�جد تطبيق لها. 

لهذ�  وجهد جمعيات،  وجهد جمعي،  فردي،  فهذ� جهد  بذلك؛  نهتم جميعًا  �أن  يجب 
�أو�سي جمعيات �لمر�أة �أن تك�ن يدً� بيد، بحيث ت�سعى كل و�حدة لإعطاء دور�ت تاأهيلية تنم�ية 
للن�ساء، فعددهن كبير هنا في �لأردن وفي تركيا و�أ�سبحن كذلك في لبنان، و�نت�سرن في كل 

مكان.

كذلك يجب جمع وتكاتف �لجه�د، لنعلم ونثقف؛ نعلم �لأخالق. لقد وجدنا جياًل لي�ص 
�لذي  �لكالم  �أثمن  �أن  و�أريد  �ل�سرقة،  �نت�سار  نابية، ت�سرفات م�سيئة،  �أخالق؛ كلمات  لديه 
قالته �لفنانة تمام �لأكحل فقد كانت بالفعل عظيمة، فالفن ر�سالة حقيقية. و�أق�ل �إن للمر�أة 
خا�سيتين: �لأولى هي �لم�ساعر �لمرهفة جدً�، جدً�، وهي ما تتميز به عن �لرجل. و�لثانية 
هي �متالك نا�سية �للغة و�لقدرة على �لتعبير، وهاتان �لخا�سيتان �أهم لالإبد�ع، �إذً� لماذ� 
ل نرى �ساعر�ت مبدعات؟ د�ئمًا نرى �سعر�ء من �لرجال. �إذً� �لكلمة في �لبدء كانت �لق�ل، 
�ألي�ص كذلك؟ و�أول ما خلق �هلل �لكالم �أو �لقلم، و�لفن وكل مناحي �لفن. ��سمح�� لي �أن �أذكر 
مرجعياتنا »ولدة بنت �لم�ستكفي« في �لتاريخ �لإ�سالمي �لأندل�سي �لتي �أ�س�ست �أول �سال�ن 
�أدبي في �لعالم، في �لــــ�قت �لـــذي كان فيه مـــل�ك �أوروبا ل يعرف�ن �لقر�ءة و�لكتابة، كانت 

�مر�أة تدير �سال�نًا �أدبيًا فيه �ل�سعر و�ساعر�ت من كل مكان، و�أدب وفن. كانت تق�ل:

و�أم�سي م�سيتي و�أتيِه تِيها           �أنا و�هلل �أ�سلح للمعالي  

من �أعطاها هذه �ل�سرعية، هل �لد�ساتير �ل��سعية، �أم »�سيد�و«؟ من �أين ��ستمدتها، 
�لجز�ئرية  �لكاتبة  م�ستغانمي،  �أحالم  �لر�ئعة  �لكاتبة  �أثمن  �أن  �أريد  نف�سها؟  من  �ألي�ص 
�أن تتحدث عن  �لمعا�سرة �تي روت ن�سال �سعب �لجز�ئر باأكمله، من خالل رو�يتين؛ وقبل 
�لن�سال �لأنث�ي، تحدثت عن ن�سال �سعبها �لجز�ئري، وعن ن�سال متكامل �أنث�ي وذك�ري، 
وعن �لث�رة �لجز�ئرية �سد �لحتالل �لفرن�سي. �أريد �أن �أتحدث عن ر�س�ى عا�س�ر �لر�ئعة 
�لتي كانت منحازة للمر�أة �ل�سعبية، ونرى في رو�يتها �لمر�أة �ل�سعبية �لم�سطهدة، وتحدثت 
�لأندل�ص في  �سق�ط  و�لإ�سالمي، وهما  �لعربي  �لتاريخ  عن حقبتين مهمتين جدً� من حقب 
�أذكر  �أن  �أريد  �لر�ئعة.  �لطنط�رية  رو�ية  في  فل�سطين  في  و�لتهجير  ثالثية غرناطة،  رو�ية 
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بالأقالم �ل�س�رية �لتي ُهم�ست مثل حنان �للحام، و�إيمان �ل�سباعي، وبيان �لطنطاوي، وهالة 
�لدباغ، وكل و�حدة من ه�ؤلء كان لها ق�سة ن�سالية، ربما �ُسجنت، ربما ُعذبت، ربما �عتقلت 

ب�سبب �لقلم �لذي تم�سكه.

�إننا نحتاج �إلى ت��سية بح���سن ثقافية، نريد حقيقة ح���سن ثقافية، تحت�سن �لمر�أة 
�لمبدعة، وترتقي بها، وتعطيها �لدور�ت �إن لزم �لأمر، ُتن�سئ �مر�أة رو�ئية، �مر�أة �ساعرة، 
�مر�أة كاتبة، �مر�أة ر�سامة، �مر�أة مبدعة في كل مناحي �لحياة، في مجال �لكلمة و�لغناء وكل 

�سيء من هذ� �لقبيل. 

كنت �أريد �أن �أتحدث عن د�ست�ر �س�ريا �لذي لم يت�سمن ن�سًا ح�ل �لمر�أة في �لم�ساو�ة 
�أو في �لم��طنة، وغيرها بين �لرجل و�لمر�أة، وجعل عق�بة �لزنا للرجل ن�سف عق�بة �لمر�أة، 
مع �أنهما في �لإ�سالم مت�ساوون في هذه �لق�سية. �أريد �أن �أتحدث عن �لد�ست�ر �لآن، بيد من 
»مها«،  ر�أينا  نحن  يجب؟  كما  �سيطبق  هل  �لنتقالية،  �لمرحلة  هذه  في  ُكتب  و�إن  �سيكتب؟ 
و�أحببت كالمها كثيرً� ح�ل تهمي�ص �ل�سباب رغم �أنهم هم من قام بالث�رة، وهم كان�� وق�دً�، 
ثم بعد ذلك ُيهم�س�ن في و�سع �لد�ست�ر، ُيهم�س�ن في و�سع �لق��نين، ويهم�س�ن في �لمنا�سب. 

ل�ج�ستيًا،  دعمًا  ي�سكل�� فقط  لم  لأنهم  و�ل�سابات  بال�سباب  لالهتمام  ن��سي  �أن  �أريد 
و�إنما دعمًا �أ�سا�سيًا للث�رة، وهم وق�دها، وهم �أول من �كت�ى بنارها، ولكن ماذ� �لآن، و�إلى 
بين  �أو  وتطبيقاته،  �لد�ست�ر  وبين  وتطبيقاته،  �لإ�سالم  ن�س��ص  بين  هم  وهل  و�سلنا؟  �أين 
تعدد  ق�سية،  لل�د  يف�سد  ل  �أن  يجب  �لقر�ء�ت  وتعُدد  �لقر�ء�ت،  وتتعَدُد  وتطبيقه.  �لقان�ن 
�لقر�ء�ت نعر�سه على طاولت �لح��ر، من �ساء هنا ومن �ساء هناك، »ل �إكر�ه في �لدين« كما 
قلنا: من هنا �أريد لإعادة �ل�عي �أن �ألفت �لنتباه �إلى ق�سية �لإعالم، �أين نحن من �لإعالم؟ 
�أو  �ل�سمع،  و�جهات من  ولديهن خبرة، ل  �إعالميات حقيقيات متمر�سات،  �إلى  نحن نحتاج 
ببغاو�ت تنطق بما يريدونه منها. نحن بحاجة �إلى دور �إعالمي لإبر�ز ق�سايا �لمر�أة وق�سايا 
�أمية قان�نية. �لن�ساء حقيقة ل  �ل�عي وق�سايا �لإ�سالم �لحقيقي، نريد ت�عية �لنا�ص ومح� 
لي  ت�سنح  لم  عادية  و�مر�أة  كنا�سطة  �أنا  �لد�ست�ر.  يقر�أن  لم  وو�جباتهن،  حق�قهن  يعرفن 

فر�سة �لطالع على �لد�ست�ر �أو ن�س��سه �أو �لق��نين �لخا�سة بالمر�أة. 
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و�أ�سع من هذ� �لمنبر يدي في يد �لكل لزيادة وعي �لن�ساء، ولي عتب و�سكر؛ �أنني كنت 
�أتمنى �أن �أرى علم �لث�رة �ل�س�رية بين �لأعالم �لم��س�عة، وكان هذ� ليثلج �سدري، فنحن 

ننا�سل منذ �سن��ت.

تعقيب عريب الرنتاوي:
نحن ل نريد �أن ننقل خالف �لمعار�سة �ل�س�رية مع �لنظام �إلى م�ؤتمرنا هذ�، و�لعتب 
�ل�س�رية  �ل�سيا�سية  �لمعار�سة  �سف�ف  بين  و�إ�سكالي  خالفي  م��س�ع  ب�سدد  لكننا  مقب�ل. 

نف�سها، لذ� دع�نا من هذ� �لم��س�ع، فهذه هي ظروفنا. 

تعقيب اأ�سماء يو�سف)11(، م�سر:
جملة �عتر��سية و�حدة. �أ�سعر حاليًا �أن �لم�ؤتمر قد �أخذ منحى �آخر من �لنقا�ص ح�ل 
فيه  لي�ص  �لعربي  �ل�طن  �أن  و�لم�ساركات  �لم�ساركين  جميع  وليفهم  فقط.  �لم�سلمة  �لمر�أة 
فقط �مر�أة م�سلمة، فهناك �لقبطية و�لم�سيحية و�لآ�س�رية و�ل�سريانية، وغيرهن ممن ينتمين 
لديانات ومذ�هب �أخرى، فاأرج� �لنتباه لمناق�سة ق�سايا �لمر�أة �لعربية ككل، و�أن ل ُتقت�سر 

�لمناق�سة لفئة من �لن�ساء من دين معين.

)11( ع�س�ة �لهيئة �لعليا، وع�س�ة �لأمانة �لعامة للتثقيف و�لتدريب �ل�سيا�سي، حزب �ل� �سط �مل�سري.
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و�سعخطوطعري�سةوعامةللم�ستقبل

غادة الأرياني)12(، �ليمن

ورغم  �لمختلفة،  �لخلفيات  رغم  �لم�ؤتمر.  لهذ�  �أقدمها  �لت��سيات  من  عدد  لدي 
�لقت�سادي  وحتى  و�لمذهبي  و�ل�سيا�سي  و�لديني  و�لحزبي  و�لفكري  �لنظري  �لختالف 
و�لجتماعي للم�ساركين و�لم�ساركات في هذ� �لم�ؤتمر، لكن ح�سب �عتقادي �أننا جميعًا نتفق 
و�لم��طنة  �لمت�ساوية  �لحق�ق  من  �إليه  وتطمح  تبتغيه  لم  بعد  ت�سل  لم  �لعربية  �لمر�أة  �أن 
�لمت�ساوية مع �لرجل في �لعالم �لعربي، و�إْن كان هناك تفاوت من بلد عربي �إلى �آخر رغم 

ث�ر�ت �لربيع �لعربي �لتي �ساركت فيها �لمر�أة بق�ة وفعالية. 

�جتماعنا في هذ� �لم�ؤتمر خط�ة مهمة، لكن �أظن �أنها �لخط�ة �لأولى فقط، ومن يريد 
�إلى �لجانب �لإجر�ئي وعدم �لكتفاء بالمد�ولت و�لنقا�سات �لنظرية و�لكالمية،  �أن ينتقل 

�أظن �أن �لت��سية �لأولى، هي:

اأوًل: و�سع خط�ط عري�سة وعامة من �أجل �لعمل للم�ستقبل تحت �إطارها، �لعمل �لقائم 
على �حتر�م �لخلفيات �لأيدي�ل�جية و�لفكرية و�لثقافية للم�ساركات. �عتقد �أن علينا �أن نركز 
وم��قفنا  و�سيا�ساتنا  �أفكارنا  خلف  �لتمتر�ص  عن  و�لبتعاد  بيننا،  فيما  م�سترك  ه�  ما  على 
للمر�أة  وننظر  نن�سى كل ذلك،  �أق�ل دع�نا فقط  لهذ�  للخالف.  و�لتي هي مدعاة  �لم�سبقة 
�لعربية،  �لدول  جميع  في  منه  تعانيه  �لذي  �لغبن  و�قع  ومن  �حتياجاتها،  و�قع  من  �لعربية 
تح�سيل  في  نجاحات  من  �إليه  وت�سب�  �إليه  تطمح  ما  تحقيق  في  �لمر�أة  نجاح  �أن  وخا�سة 
�لرجل، ود�سترة حق�قها، ه� نجاح  �لمت�ساوية مع  �لم�ساو�ة و�لم��طنة  حق�قها، خا�سة في 
حقيقي لكل �مر�أة عربية، لأنه لربما يقا�ص عليه في �لم�ستقبل من قبل �لدول �لعربية �لأخرى. 

التو�سية الثانية: ل بد من تحديد جهة م�سرفة. ونحن ن�سكر مركز �لقد�ص للدر��سات 
�لمر�أة  م�ؤتمر�ت  لأعمال  و�ل�سكرتاريا  و�لتن�سيق  �لإ�سر�ف  ب�ساأن  مبادرته  على  �ل�سيا�سية 

�لعربية.

)12( حزب �لتجمع �ليمني لالإ�سالح، من�سقة يف �لث�رة �ليمنية.
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التو�سية الثالثة: ل بد من تحديد ��ستر�تيجية و��سحة للعمل، وخ�س��سًا و�سع خارطة 
طريق لن�سير عليها ونن�سق خط��تنا وعملنا كما يجب. 

التو�سية الرابعة: �أن نح�ل �لت��سيات �لتي �سيتم �لخروج بها من �أعمال هذ� �لم�ؤتمر 
�لن�سائي �لهام، و�لأول من ن�عه، �إلى �إجر�ء�ت مجدولة زمنيًا، بمعنى �إجر�ء�ت يتم تنفيذها 
�لم�سرفة، وذلك حتى نتجاوز نمطية  خالل فتر�ت زمنية محددة، من خالل متابعة �لجهة 
�لت��سيات �لتي تخرج بها �لم�ؤتمر�ت عادة، حيث ت��سع في �لأدر�ج �أو على �لرف�ف وتنتهي 

تمامًا. 
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الن�ساءت�ساركفيالثورةوالرجاليتورثونها

هيام �سمرة)13(، �لأردن

كل  تذوب  كما  ويذوب  منث�رً�،  هباء  �لهام  �لن�ساط  هذ�  يذهب  ل  لكي  مقترح  لدي 
ن�سائية  م�ؤتمر�ت  بها  وخرجت  �إليها  �لت��سل  تم  �لتي  �لت��سيات  ذ�بت  كما  �أو  �لت��سيات 
�سابقة. �أتمنى �أن ينبثق عن �أعمال هذ� �لم�ؤتمر �لمهم، �سيء يم�سك بزمام �لأم�ر، كاأن ينبثق 
�أو ت�سكل له لجنة في كل دول عربية م�ساركة،  له  �أو عالمي، يك�ن  عنه منتدى ن�سائي دولي 
وتك�ن �للجنة �أو هذه �لمنتدى م�س�ؤول عن كتابة تقرير ف�سلي �أو �سن�ي عن و�سع �لإ�سالحات 
�أو �لتعديالت �لد�ست�رية و�لت�سريعية �لأخرى �لتي تتبناها كل دولة عربية بخ��ص �لمر�أة فيها، 
ومتابعة �لم�ؤ�س�سات �لمدنية �لتي تعمل في هذ� �لمجال. يمكن مثاًل �أن يتحمل مركز �لقد�ص 
للدر��سات �ل�سيا�سية، ويلعب هذ� �لدور ل�حده، لكن هذ� ي�سكل عبئًا عليه ل�ستغاله في ق�سايا 
�لن�سائية فقط،  لل�س�ؤون  و�سكرتارية متفرغة  �إد�رة  �إلى  يحتاج  �لأمر  لأن هذ�  �أخرى،  و�أم�ر 
�لقد�ص ل�حده. ولكن جميل  �أن يتحملها مركز  وهذ� يتطلب تكاليف مادية باهظة ل ينبغى 
جدً� بالفعل �أن ينبثق منتدى عن هذ� �لم�ؤتمر، ويك�ن ه� �لم�س�ؤول �لفعلي �أمام �لم�ؤتمر�ت 
�لقادمة عن متابعة مثل هذه �لقر�ر�ت و�لت��سيات �لتي يعّدها �لفريق �أو �للجنة في كل دولة. 

�أريد �أن �ذكر �أي�سًا، �أنه د�ئمًا في مر�حل �لتغيير، ت�سارك �لمر�أة �لعربية في �لنتفا�سات 
وفي �لث�ر�ت و�لحتجاجات �لعامة و�ل�سعبية، وفجاأة تختفي من �ل�ساحة، ومن ثم يت�رث هذه 
�لث�ر�ت و�نت�سار�تها �لرجل لي�سع في نهاية �لأمر �لق��نين �لتي تتنا�سب وتطلعاته وهيمنته 
على �ل�سلطة ومقدر�ت �لأم�ر في �لدولة. و�لرجل ل يريد �أن تبقى �لمر�أة في �لميد�ن نظرً� 
مر  على  ذهنه  في  �لعالقة  �لخاطئة  �لدينية  و�لتف�سير�ت  �لمتخلفة،  �لجتماعية  للمفاهيم 
�لعق�د، �أو مز�جيًا ح�سب م�سلحته، ولتذهب �لمر�أة �إلى بيتها وتنتظر ما يقدمه ه� لها عن 
طيب خاطر، ودون �أن تق�م �لمر�أة وتاأخذ حق�قها بجهدها وق�تها ك�نها �إحدى �أركان تفجير 

ث�ر�ت �لربيع �لعربي. 

)13( كاتبة، حزب �ل��سط �لإ�سالمي.
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وقفاختزالالمراأةفي�سورةنمطيةواحدة

لمى هدبة)14(، �س�ريا

�أوًل، �أدع� �أن يك�ن رهاننا لي�ص فقط على �لن�ساء �لقياديات، �إذ يجب �أن نعتمد كذلك 
�لأ�سرة، وهن  بناء  �أ�سا�ص  �لثقافة، لأنهن  بهّن ون�جه لهن  و�أن نهتم  �لعاديات،  �لن�ساء  على 
بعين  �أخذها  يجب  ت��سية،  �أول  هذه  �لعربي،  �لربيع  ث�ر�ت  و�أ�سا�ص  �لمجتمع،  بناء  �أ�سا�ص 

�لعتبار.

�لت��سية �لثانية: �إن حق�ق �لإن�سان ل تتجز�أ، لذلك عندما نريد �أن نتخذ خط�ة باتجاه 
تعديل د�ساتير �لدول �لعربية، بغ�ص �لنظر عن �لثقافات �لخا�سة، �أو عن �لتفاوت �لقت�سادي 
و�لجتماعي بكل بلد، �أن نحاول �أن ُت�ساغ �لد�ساتير في بلد�ننا �لعربية �سياغة عامة، بحيث 
كل  في  بالرجل  وم�ساو�تها  �لمر�أة  حق�ق  �إلى  �لالحقة  �لق��نين  وفي  ن�س��سها  في  تتطرق 
مناحي �لحياة �لقت�سادية و�لم�ساركة �ل�سيا�سية و�لجتماعية، وتك�ن، هذه �لحق�ق، مبنية 

بالفعل على �لم��طنة �لمت�ساوية.

�لنقطة �لثالثة، هي �سرورة �لت�قف عن �ختز�ل �لمر�أة في �س�رة نمطية و�حدة، لي�ص 
لأن هذه �ل�س�رة قد تك�ن خاطئة �أو �سحيحة، ولكن لأن هذه �ل�س�رة �ستك�ن وحيدة للمر�أة 
ر�ئد�ت  كن�ساء  و�جبنا  لهذ�  ومركب،  ومعقد  �سائك  �لمر�أة  م��س�ع  �أن  حين  في  �لعربية، 
وطليعيات وقياد�ت ن�سائية �أن نعلم �لمر�أة ون�ّعيها بحق�قها �لم�سروعة و�لمحقة، ك�نها ن�سف 
�لمجتمع، وت�سارك مع �لرجل جنبًا �إلى جنب في كل معاركه وحياته �ل�سيا�سية و�لمطلبية وفي 
م�سير�ته �لن�سالية �لط�يلة، ولهذ� يجب �أن نثقفها و�أن نق�ي لها �سخ�سيتها و�أن نعطيها �لحق 
في �لدور و�لختيار �لذي تريده في هذه �لحياة. ونحن ل يج�ز ول يحق لنا �أن نفر�ص على 
كل �لن�ساء �ل�س�رة �لنمطية �لمحددة نف�سها، وعلى �لن�ساء �أن يتحررن، �أو يكّن متحرر�ت. 
وعلى كل �لن�ساء �أن ي�ستغلن ويعملن خارج �لمنازل، �أو على كل �لن�ساء �أن يتعلمن ويبلغن �أعلى 
ح�ل  ل  �لتي  �ل�س�رة  هذه  في  �لمر�أة  �ختز�ل  عن  نت�قف  �أن  يجب  لهذ�  �لعلمية.  �لمر�تب 

)14( �ملنرب �لدميقر�طي �ل�س�ري، �س�ريا.
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�أ�سكر مركز �لقد�ص  �أن يخطط �لغير لها ولم�ستقبلها، فهذ� خطاأ.  ول ق�ة لها، حيث تتع�د 
و�لجن�د  بالجه�د  و�أ�سيد  �لم�ؤتمر.  �لم�ساركين في هذ�  و�أ�سكر جميع  �ل�سيا�سية،  للدر��سات 
�لمجه�لين �لذين ل نر�هم وهم يعمل�ن من خلف �لك��لي�ص. حقيقة، �لتنظيم ر�ئع جدً� وجيد 

وممن�نة لكم كثيرً�، و�لم�ؤتمر ناجح جدً�، جدً�.

تعقيب عريب الرنتاوي:
لنا  عمل  كبرنامج  ت�سلح  ت��سيات  هناك  �لت��سيات.  من  ن�عين  بين  نميز  �أن  �أرج� 
جميعًا، ولدولنا ولمجتمعاتنا، ولها عالقة بتمكين �لمر�أة مثل �لأفكار �لتي طرحتها د. زهر�ء 
و�لتمكين �لقت�سادي  و�لتاأهيل،  بالتعليم، و�لإعالم،  و�لتي لها عالقة  من �س�ريا، قبل قليل 
من  نمط  هذ�  �لعربي،  �لعالم  ن�ساء  لكل  ت�سلح  �أجندة حقيقة  هذه  و�لتدريب،  و�لجتماعي 
�لت��سيات جميل �أن نعرفه، ولكن ل يجب �أن تغيب عن بالنا �لت��سيات �لتي تتعلق بنا، نحن 

�لمجتمعين على هذه �لمائدة �لم�ستديرة. هل بمقدورنا �أن نعمل �سيئًا مع بع�سنا بع�سًا؟
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احترامكلماينتميلفل�سطين

بوحف�س روميلة)15(، �لجز�ئر

�أود �أن �أ�سير �إلى �أنكم طرحتم ق�سية �إ�سكالية جدً�، وم���سيع هامة جدً�، وخا�سة م�قف 
�لإخ��ن �لم�سلمين ونظرتهم للمر�أة، ومكانة �لمر�أة د�خل جماعة �لإخ��ن، ود�خل �لحركات 
�لت�قف  بد من  ل  �إذ  �لكر�م،  ق�سايا كهذه مرور  نمر على  �أن  �لإجحاف  ولعل من  �ل�سلفية، 
عندها، و�أرى �أن �لقفز مبا�سرة �إلى �لت��سيات ل يخدم �لمنا�سبة �لتي نحن فيها مطلقًا، هذ� 
�لي�م، لأنه ينبغي �أن نتناول بدقة وم��س�عية �لنقاط �لتي طرحها �لأ�ستاذ عريب، ذلك �أن ما 

نتحدث فيه ه� م�ستقبل وم�سير �لأمة بكاملها. 

�لنقطة �لتي �أريد �أن �أطرحها، هي �أن �لأ�ستاذ عريب قد تحدث عن �لإخ��ن �لم�سلمين، 
فقد  مهمة،  �أخرى  ق�سايا  عن  وتحدث  خطابهم،  في  مكانتها  وعن  للمر�أة،  نظرتهم  وعن 
تحدث عن ولية �لقبطي �لم�سري، وعن ولية �لمر�أة �لم�سلمة. ولعله من �لإجحاف لالإخ��ن 
هذ�  ناأخذ  و�أن  و�لمب�سطة،  �ل�سهلة  �لطريقة  بهذه  �لق�سية،  هذه  تناول  يتم  �أن  �لم�سلمين 
�لم��س�ع لنتناق�ص فيه ثم نتركه، بدون �أن ن�سعه في �إطاره، �أو في �سياقه �لتاريخي. حقيقة 
ل بد من �أن نتتبع و�س�ل هذه �لحركة �لإخ��نية �إلى نقطة ت�لي �لقبطي لل�لية �لعامة على 
�لم�سلمين، �أو حتى مجرد وج�ده في �لبرلمان، يجب �أن ناأخذه في م�ساره �لتاريخي، لأننا نجد 
�أن هناك �لكثير من �لأقباط، قد تم تر�سيحهم في ق��ئم �لإخ��ن �لم�سلمين �لبرلمانية، وهذ� 

كالم حق يجب �أن يقال، ويتم �لتطرق له وعدم �إغفاله.

�لإخ��ن،  �أم�ر  ت�لى  �لذي  ه�  ت�فيق  �لدكت�ر  ه�  م�ؤخرً�  �لم�ج�د  �إن  �لثانية،  �لنقطة 
ليــ�ص عيبــًا  �لإخـــ��ن وهــذ�  بل�ســـان  نيفين مالك، وهي قبطية م�سرية، تتحدث  و�لأ�ستاذة 
ول �نتقا�سًا من �لإخ��ن، ولم نقل في لحظة من �للحظات �أن هذ� عيب �أو �نتقا�ص من حركة 
�لأخت  با�سمنا  تتحدث  �أو  تمثلنا  �أن  نت�سرف  �لم�سلمات  �لن�ساء  ونحن  �لم�سلمين،  �لإخ��ن 

نيفين مالك.

)15( ع�س�ة �أمانة �ل�س�ؤون �ل�سيا�سية حلركة جمتمع �ل�سلم، وع�س�ة جمل�ص ولية.
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�لنقطة �لثالثة، فيما يتعلق بالق�سية �لفل�سطينية، من م�قعي في حركة مجتمع �ل�سلم، 
وفي �إطار فكر �لإخ��ن �لم�سلمين �لذي �أحمله، تربيت �أن �أحترم كل �سيء ينتمي �إلى فل�سطين. 
وعندما �أك�ن في ج�لة، و�لتقي باإحدى �لن�ساء �لفل�سطينيات، �أفرح، ويتملكني �ل�سرور لذلك، 
فاأنظر في عينيها، وهذ� ما تربيت عليه منذ �سغري، فال �أظن �أن هذ� عيب، ولي�ص عيبًا �أن 

يربي �لإخ��ن �أبناءهم وبناتهم على حب فل�سطين و�لقد�ص. 

�لإخ��ن  فكر  كان  �إذ�  ما  ح�ل  عريب  �لأ�ستاذ  طرحها  �لتي  لالأ�سئلة  بالن�سبة  �أما 
�لم�سلمين �لم�ج�د في م�سر، ه� فكر �لإخ��ن �لم�سلمين كتنظيم و��سع عربي ودولي؟ �عتقد 
ل، �لفكر �لإخ��ني م�ج�د في كل مكان، وه� فكر يق�م على �سم�لية �لإ�سالم في كل مناحيه؛ 
نحمل  لذلك  و�لجتماعية.  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية  �لحياتية  �لمناحي  كل  ي�سمل  فالإ�سالم 
نحن في �لجز�ئر هذ� �لفكر �لإخ��ني، ونحمله في �لمغرب، ونحمله في ت�ن�ص، ونحمله في 
كل بقاع �لأر�ص، لأنه فكر مبني على خدمة �لنا�ص، وعلى تقديم كل ما ه� جميل، وكل ما ه� 
�أنتمي �إلى جماعة تحمل �لفكر �لإخ��ني، و�أنا ل�ست  ر�ئع، و�أنا �أت�سرف و�أنا في �لجز�ئر �أن 

عربية، ولكن فكر �لإخ��ن �حت��ني. 

�لنقطة �لر�بعة؛ تحدث �لأ�ستاذ عريب عن �لم�ساحات �لرمادية. حقيقة، �لم�ساحات 
�لحركة  عن  مثاًل  تحدثنا  فاإذ�  �سيا�سية.  حركة  كاأي  �لإخ��ن  فكر  في  م�ج�دة  �لرمادية 
�لليبر�لية  �لحركة  عن  تحدثنا  ما  و�إذ�  رمادية،  مناطق  �أي�سًا  فيها  ف�سنجد  �لعلمانية، 

و�لي�سارية، ففي خطابها جميعها مناطق رمادية. 

من  ن�عًا  نجد  �أو  نبحث  �أن  بد  ل  �لرمادية،  �لمناطق  هذه  نتجاوز  �أن  �أردنا  �إذ�  لكن 
�لديمقر�طية �لتي تتيح لكل �لتيار�ت �ل�سيا�سية على مختلف م�ساربها �ل�سيا�سية و�لأيدي�ل�جية 
و�لفكرية، �ل��س�ل �إلى �ل�سلطة وممار�ستها، وبعد ذلك نحكم ما �إذ� كانت هذه �لحركات �أو 
�لتيار�ت ت�ستطيع �أن تقدم بدياًل �أف�سل �أم ل؟ لكن �لحكم على هذه �لتيار�ت بهذه �ل�سرعة، 
بدون �أن نمكنها من �لحكم لفترة بما ي�سمح بتقييمها، ومن ثم ُيقال �إنها ل ت�سلح للحكم، �أو 
�أنها لم تقدم �لبديل �لذي ُير�سي �لنا�ص، دون �أن نعطيها �لفر�سة لأن ت�سل �إلى �لحكم �أو 
نعطيها �لفترة �لزمنية �لكافية في �لحكم، ثم ي�سار �إلى �إ�سقاطها من �ل�سلطة بذريعة �أنها 

ف�سلت في �لحكم، �أظن �أن هذ� ه� �لإجحاف بعينه. 
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لقد مرت بلد�ننا �لعربية بتجارب �سيا�سية عديدة، غير �أن �لتيار �لإ�سالمي لم يت�سلم 
�لحكم لغاية �لآن، فقط حكم �سنة في م�سر، ومن �لإجحاف �أن نحكم عليه بالف�سل خالل 

فترة هذه �ل�سنة. 

�لقرن  �أو�ئل  في  �لم�سلمين  �لإخ��ن  حركة  م�ؤ�س�ص  �لبنا  ح�سن  �ل�سيخ  بكلمة  �أختم 
�لع�سرين ومن خالل ذلك �أوجه ت��سية. �أق�ل »نتعاون فيما �تفقنا فيه، ويعذر بع�سنا بع�سًا 
للعمل  �أوجدناه في �لجز�ئر، هام�سًا  �أن ن�جد هام�سًا كما  �أخ��تي ل بد  فيما �ختلفنا فيه«. 
�لم�سترك، كحركات ن�سائية من كافة �لدول �لعربية، لأن �لن�ساء في بلد�ننا �لعربية ل يحتجن 
فقط �إلى م�ساركة �سيا�سية، �إنما يحتجن �أي�سًا �إلى �لتعليم، ويحتجن �إلى مح� �لأمية، ويحتجن 
�إلى �لتاأهيل و�لتدرب على مهن ت�فر لهن �سبل �لعي�ص �لكريم، ويحتجن �إلى �لدعم و�لتمكين 
مر�كز  ت�فير  �إلى  ويحتجن  �لمدني،  �لمجتمع  منظمات  م�ساندة  �إلى  ويحتجن  �لقت�سادي، 
لكن  م�ج�د،  �لهام�ص  هذ�  �أن  و�أظن  كثيرة.  �أخرى  �أ�سياء  �إلى  ويحتجن  باأطفالهن،  للعناية 
�إذ� ما �عتنينا به من خالل مركز �لقد�ص �لم�قر �سن�ستطيع �أن نجد �لكثير من �لم�ساحات 

�لم�ستركة بين �لحركات �لن�سائية �لعربية. 
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ثالثيةالدينوالمجتمعوال�سيا�سة

ندى النا�سف)16(، لبنان

�ساأكمل كامر�أة م�سيحية، بمقاربة وطنية ق�سيرة م�ؤلفة من ثالث نقاط: �لنقطة �لأولى، 
تتعلق بالدين، و�لثانية تتعلق بالمجتمع، و�لثالثة تتعلق بال�سيا�سة. 

�لنقطة �لأولى �لمتعلقة بالدين؛ �أريد �أن �أبد�أ بجملة �سغيرة لجبر�ن خليل جبر�ن يق�ل 
فيها: »�ل�يل لأمة كثرت فيها مذ�هبها وقل فيها �لدين«، ديانتانا �لم�سيحية و�لإ�سالمية، وحتى 
�ليه�دية، هي ديانات �سماوية، حيث �لنفتاح وقب�ل �لآخر. �عمل�� معروف: قب�ل �لآخر، هذه 
�لباجي،  فريد  لل�سيخ  �ساأق�ل  وهنا  �لجتماعية،  و�لعد�لة  بدياناتنا،  جدً�  مهمة  م�ساألةلأل 
و�أ�سانده في ذلك، و�أدعم م��قفه، و�أق�ل له كما في �لإ�سالم، فاإن للمر�أة في �لم�سيحية مكانة 
للجمع  �لم�سيح  �ل�سيد  قال  عندما  �لعذر�ء،  مريم  �ل�سيدة  ومع  �لإنجيل،  في  وخا�سة  كبيرة 
بعر�ص في �لجليل، »�فعل�� ما تاأمركم به، لي�ص ما تق�له لكم، بل ما تاأمركم به. هنا �ساأنتقل 

ب�سرعة لأف�سح مجاًل لغيري من �لمتحدثات بما فيه لرفيقاتي �للبنانيات. 

عد�  فيما  �فتقد،  لكن  �لب�سرية،  �لم��رد  في  خبيرة  �أنا  �جتماعيًا،  �لثانية،  �لنقطة   
فكرة عامة، للخبرة في �لق��نين و�لد�ساتير �لعربية ون�س��سها �لخا�سة بالمر�أة وحق�قها، 
و�لعربية  �للبنانية  �لجمعيات  من  �أطلب  وهنا  �س��ء.  حد  على  و�لرجل  �لمر�أة  تنّمي  و�لتي 
و�لبرلمانيين، وكل �لفعاليات �لجتماعية و�ل�سيا�سية، بتفعيل دور �لمر�أة وتمكينها وتط�يرها 

وتدريبها وت�جيهها �جتماعيًا، وهذ� حقيقة يبد�أ من �لمنزل. 

تمكين �لمر�أة يبد�أ من �لمنزل �أوًل، كاأم، و�لأم عليها �أن ت�ساوي بين �أولدها في �لمنزل، 
وعليها �أن تت��سل �إلى �تفاقات مع زوجها، ويجب �أن تت�فر �إمكانيات تعليم �لمر�أة و�لفتاة مثلهما 
مثل �لأولد و�ل�سبيان في �لمدر�سة و�لمر�كز �لتعليمية و�لجامعة لت�سال �إلى �أعلى مر�تب �لعلم، 

وذلك حتى يتمكنا من تب�ء �لمر�كز �لمهمة �لتي تحتاج �إلى كفاء�ت علمية وثقافية. 

)16( ع�س�ة �ملجل�ص �ملركزي يف حزب �لق��ت �للبنانية.
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ماديًا،  م�ستقلة  ت�سبح  فهي  �لمهمة،  �لمر�كز  �ل�سابة  �لفتاة  �أو  �لمر�أة  تتب��أ  وعندما 
وبذلك تتمكن �قت�ساديًا ويقل �عتمادها على �لرجل. �سدق�ني، �ل�ستقالل �لمادي، نحن في 
لبنان نعرفه وخبرناه جيدً�، �إنه مهم جدً� فبال�ستقالل �لقت�سادي تتحرر �لمر�أة من �سيطرة 
�لرجل، وت�سبح �سيدة نف�سها، وتتعزز ثقتها بنف�سها، وبال�ستقالل �لمادي للمر�أة باإمكانها �أن 
ت�سارك في م�ساريف �لمنزل، وفي م�ساعدة زوجها في تعليم �أبنائها، وت�فير �أق�سى درجات 

ومر�تب �لعلم و�لعي�ص �لكريم لهم. 

تفر�ص  فاإنها  زوجها،  مثل  مثلها  �لمنزل  في م�ساريف  ماديًا  �لمر�أة  ت�سارك  وعندما 
�لمتعلقة بمنزلها  �لقر�ر�ت  �لأولد، وفي كل  �لرجل في م�ستقبل  ت�سارك  �أو  ر�أيها وقر�ر�تها 
وبم�ستقبل �أبنائها. وعندما تتعلم �لمر�أة وتدر�ص في �لجامعة ثم تعمل في �ل�ظائف �لعامة، 
ت�سبح لديها �لقدرة على �لت�سرف بندية مع �لرجل، وهذ� نقي�ص تزويج �لفتاة مبكرً�، في 
14 �أو 15، �أو 16 �أو حتى 20 �سنة، وهي جاهلة ل تعرف �سيئًا، فهي ما ز�لت طفلة، هي نف�سها 

بحاجة �إلى رعاية. 

�لنقطة �لأخيرة تتعلق بال�سيا�سة، و�أنا �أت�ساءل: �أين ه� دور �لأحز�ب و�لق�ى �ل�سيا�سية، 
وتط�ير  �قت�ساديًا  وتمكينها  وتدريبها،  بحق�قها،  وت�عيتها  �لمر�أة،  بت�جيه  �لجمعيات  ودور 
وعيها �ل�سيا�سي، بعد �أن تك�ن قد �أ�سبحت حا�سرة �جتماعيًا لتقبل �أن تك�ن لديها �لكفاءة 

لت�سبح ع�س�ة في �لمجال�ص �لبلدية و�لمحلية و�لمجال�ص �لبرلمانية عن مناطق ت��جدها.

و�ختتم لأق�ل �إن �لك�تا �لن�سائية، وهنا �أرد على زميالتي وزمالئي، هي و�سيلة ولي�ست 
غاية، وهي �أد�ة لل��س�ل �إلى �لغاية �لتي هي �لم�ساو�ة �لكاملة و�لتامة بين �لرجل و�لمر�أة في 

�لحق�ق و�ل��جبات على �سعيد �لد�ساتير و�لق��نين.
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نقاطالختالفعنوانلموؤتمرقادم

زهيرة كمال)17(، فل�سطين

هناك حديث عن �لد�ساتير وحق�ق �لمر�أة. �أريد �أن �أق�ل لكل من يرغب �لطالع على 
هذ� �لم��س�ع باأن هناك مركزين ي�ثقان لهذ� �لم��س�ع، و�إذ� رغبت �أي و�حدة من �لم�ساركات 
�لطالع على هذه �لد�ساتير ومعرفة �لمزيد عن هذه �لم�ساألة، هناك مركز �لمر�أة �لعربية، 
لها  �لتي  �لج��نب  �أي�سًا  ونجد  �لعربية،  �لدول  ود�ساتير  ق��نين  كل  نجد  �لمركز،  هذ�  وفي 

عالقة بالمر�أة مبا�سرة في هذه �لق��نين. 

�لعربي  �لمر�سد  هناك  �لعربي،  �لربيع  ث�ر�ت  بعد  �لمر�أة  ح�ل  �لثانية  �لم�ساألة 
على  �لتي جرت  و�لتغيير�ت  �لتعديالت  كل  ي�ثق  �لمر�سد  وهذ�  و�لنتخابات،  للديمقر�طية 
�لد�ساتير �لعربية في �أعقاب ث�ر�ت �لربيع �لعربي، في هذ� �لمجال، ويمكن لجميع �لم�ساركين 
و�لم�ساركات لمعرفة �لمزيد، �لطالع على م�قع هذ� �لمركز على �لإنترنت، وبالتالي نحن 

�لم�ج�دين هنا لدينا �لقدرة على �لقر�ءة. 

�لم�ستركة. كان  �لق�سايا  نبحث عن  �أن  �لهدف منه  لقاوؤنا هذ� كان  �لثالثة،  �لم�ساألة 
نحدد  ولم  �لم�سترك،  للعمل  �إمكانيات  وعن  رمادية،  ومناطق  م�ساحات  عن  حديث  هناك 
بعد، ما هي �لق�سايا �لتي يمكن �أن نعمل عليها ب�سكل م�سترك، بغ�ص �لنظر عن �ختالفاتنا 
هذ�  ين�سق  �أن  �لقد�ص  مركز  ��ستعد  �إذ�  �أنه  �أرى  وبالتالي  و�لمذهبية،  و�لفكرية  �ل�سيا�سية 
�لم��س�ع، وعقد م�ؤتمر ثاٍن م�ستقباًل، �أن يطرح �س�ؤ�ل على �لم�ساركات و�لم�ساركين، و�سيك�ن 
مطل�بًا من كل م�ساركة �أو م�سارك �أن تعبر عن ر�أيها ح�ل هذ� �ل�س�ؤ�ل، وتعطي �إجابتها عنه، 
وكيف ترى �لحل له عبر �لإنترنت، ومن ثم يجري تفريغ �لإجابات ح�ل �لق�سايا �لم�ستركة، 
طريقة  بعد  فيما  لنبحث  �لتفاق،  عليها  وجرى  �لم�ؤتمر  بها  خرج  �لتي  �لت��سيات  وح�سر 

تد�ولها. 

)17( �لأمينة �لعامة للحزب �لدميقر�طي �لفل�سطيني )فد�(.
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لكن  كثيرة.  بالتاأكيد  وهي  بيننا،  و�لتباين  �لختالف  ق�سايا  ح�ل  �لر�بعة،  �لم�ساألة 
وعلى  مختلف�ن،  نحن  �أين  نحدد  �أن  يجب  �لخالف؟  ق�سايا  هي  ما  ه�:  �لمطروح  �ل�س�ؤ�ل 
ماذ� نحن مختلف�ن. هل نحن مختلف�ن على �ل�لية �لعامة؟ هل نحن مختلف�ن على �لك�تا 
�لن�سائية؟ هل نحن مختلف�ن على م�ساركة �لمر�أة في �لحياة �ل�سيا�سية؟ فاأين ه� �لخالف 
�لم�ج�د بين مختلف �لحركات و�لتحاد�ت �أو �لجمعيات �لن�سائية �لعربية؟ يجب �أن نحدد 
نقاط وم�سائل �لخالف كافة، �إذ� كانت هناك نقاط خالفية. وبالتالي هل هناك مجال لأن 
نعمل مع بع�سنا بع�سًا من �أجل حل ق�سايا �لخالف، وهل هناك �إمكانية لحلها؟ هل يمكن �أن 
نت��سل �إلى نقاط تفاهم فيها ح�ل نقاط م�ستركة بيننا، �أم �أنه ل يمكن �ل��س�ل �إلى نقاط 

تفاهم فيما بيننا، �أو �إلى �سيء م�سترك؟ 

فيها  للتفاهم  م�سدود  طريق  �إلى  فيها  و�سلنا  �لتي  �لخالفية  �لنقاط  �أن  و�أت�س�ر، 
و�ل��س�ل �إلى �سيء م�سترك، �أت�س�ر، �أن تك�ن هذه �لنقاط هي عن��ن م�ؤتمر قادم للمر�أة قد 
يعقد م�ستقباًل، حتى نبحث كيفية حل هذه �لنقاط �لخالفية، وكيف نجد �لقا�سم �لم�سترك 

و�لنقاط �لم�ستركة فيما بيننا لحلها. 

نقطة �أخرى، هناك م�ساألة �أطرحها ك�سيء م�سترك، فاأنا م�ساركة مع جامعة �أمريكية 
باحثة في ق�سايا �لمر�أة، كل مرة يطرح�ن علينا �س�ؤ�ًل جديدً�، ب�سكل �أ�سب�عي، ويمكن كل 
�لعالم �لذين لهم عالقة بهذ� �لم��س�ع �أن يق�م�� بالإجابة عنه، ثم هم ي�سدرون كتيبًا ح�ل 
هذ� �لم��س�ع، وهذه م�ساألة يمكن لنا �أن نتد�ول بها، وهذه يمكنها �أن تقلل وتذلل �لعقبات 

فيما بيننا لنت��سل ربما �إلى ت��فقات جماعية ح�ل �لكثير من �لق�سايا �لخالفية. 
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الموروثالثقافيللمراأةاللبنانية

كارولين �سليبي)18(، لبنان

�أتحدث عن  �أنا لم  �ل�سابق،  �لن�ساء في لبنان. ففي  �أكثر للح�س�ر و�قع  �أو�سح  �أن  �أوّد 
غير  �س�رة  �أعطي  �أن  و�ساأحاول  عامة.  بمالحظات  فقط  تحدثت  بل  �للبنانيات،  �لن�ساء 
مجتز�أة عن و�قع �لمر�أة �للبنانية وعن م�ساركة �لن�ساء في �لحياة �لعامة، و�لتي �أحببت �أن 

�أ�سلط �ل�س�ء عليها. وهذ� لي�ص كالمًا في �لإ�سالم �أو �لم�سيحية. 

لأن  �للبنانية،  للمر�أة  �أو  لبنان  في  �لثقافي  �لم�روث  �إلى  �نتباهكم  �ألفت  �أن  و�أرغب 
�لثقافي له �سلة كبيرة عندما نحلل و�قع �لن�ساء في �لدول �لعربية، و�أكبر برهان  �لم�روث 
ه� �لمر�أة في لبنان، لأن لبنان ه� �لدولة �ل�حيدة بين �لدول �لعربية �لتي ل ديانة محددة 
وين�ص  �إ�سالمية.  كدولة  ُيعلن  لم  فلبنان  �لدولة،  دين  عن  �لد�ست�ر  في  �سيء  ي�جد  ل  لها، 
�لد�ست�ر �للبناني على �أن لبنان يحترم كل �لأديان، ول دين للدولة، �إذً� دولتنا �للبنانية لي�ست 
دولة �إ�سالمية، و�أكبر مثال و��سح جدً�، ه� �أن �أكبر عدد من �لن�ساء و�سل �إلى مجل�ص �لن��ب 
�أع�ساء مجل�ص  نائبًا، هم  وع�سرين  و�ثنين  مائة  �أ�سل  من  ن�ساء  �أو خم�ص  �أربع  ه�  �للبناني 

�لن��ب �للبناني. 

�أريد �أن �أعلي �ل�س�ت �أمام كل �لم�ج�دين ليعرف�� كيف يتم تلميع �س�رة لبنان بالنظام 
�لديمقر�طي، بينما ه� في �لحقيقة ل يعبر عن و�قع لبنان �لديمقر�طي، لماذ�؟ هذ� يع�د �إلى 

�لنقاط �لثالث �لتالية:

�لنقطة �لأولى، لبنان ه� نظام �سيا�سي مبني على �لك�تا �لطائفية، وه� مق�سم �إلى 18 
ك�تا. لهذ� �ل�سبب نحن ن�ستطيع �لق�ل �إنه ل وج�د حقيقيًا للم�ساركة �لن�سائية في لبنان، في 
نت�ساءل  �لمر�أة. هنا  ولي�ص  �لرجل  �لطائفية ه�  »�لك�تا«  �أن ممثل  يعتبرون  لأنهم  �لبرلمان، 
�أين هي ديمقر�طية لبنان �لذي يعتبر نف�سه نظامًا ديمقر�طيًا؟ فاإذ� كان ن�سف �لمجتمع �أو 
�أكثر من �لن�سف ل ي�سارك في �لتمثيل �لبرلماني، �إذً� �أين هي ديمقر�طية لبنان؟ و�أين هي 

)18( نائبة رئي�سة �لتجمع �لن�سائي �لدميقر�طي �للبناين، ومن�سقة برنامج مناه�سة �لعنف �سد �لن�ساء.
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هذه �ل�س�رة �لملمعة للبنان، و�لتي ل ت�سارك فيها �لمر�أة �للبنانية، بالرغم من �أن �لن�ساء 
يطبق  ولم  �لدولية،  بالقر�ر�ت  يلتزم  ل  لبنان   .1959 �لعام  في  حق�قهن  �أخذن  �للبنانيات 
�أبنائه،  بين  فيما  �لحروب  �سنع  ولبنان  �سيد�و.  �تفاقية  يطبق  ولم   ،)1025( رقم  �لقر�ر 
لكنهم عادو� وجل�س�� على طاولة �لح��ر معًا، وعلى هذه �لطاولة، لم تكن �أي �مر�أة لبنانية 
�لحروب  تلك  طيلة  وكانت  مجتمعة،  �لحروب  هذه  �سحية  كانت  �أنها  من  بالرغم  م�ج�دة، 
على  تجل�ص  لم  �أنها  غير  لبنان.  في  �لأهلي  �ل�سلم  لإحالل  �للجان  وت�سكل  �لجروح،  ت�سمد 
طاولت �لح��ر �لتي تعقد بين �لأطر�ف �لطائفية �للبنانية بين �لحرب و�لحرب، وبين �لنز�ع 
و�لنز�ع، فلم ُتدع لذلك من قبل �أي حزب �سيا�سي، ول من قبل �أي طائفة، لأن ذلك كان حكرً� 

فقط على �لرجال، ومع ذلك تبقى �لمر�أة هي �ل�سحية وهي �لتي تدفع �لثمن. 

�لم�ؤتمر  �لم�ساركين في هذ�  �ل�س�رة �ل�سحيحة لكل  �أنقل  �أن  �أحب  �أق�ل ذلك لأنني 
مق�سر،  �سيا�سي  وكنظام  كدولة  لبنان  �أن  يعرف��  حتى  �لقاعة  هذ�  في  �لمت��جدين  ولكل 
�تجاه ن�سائه، لهذ� �أطلب منكم �أن ت�ساعدوننا لنرفع �ل�س�ت ونجعله مدويًا وعاليًا. فمن هذ� 
�لمر�أة حتى ت�سل. وفي  �لتز�ماته تجاه  �أدنى  ول  �تفاقياته  لم يطبق  لبنان  �إن  نق�ل  �لمنبر 
�لن�ساء  لأن  �لم�سيحية،  �لكالم عن  ونن�سى  �لإ�سالم،  �لكالم عن  نن�سى  �ل�سياق، دع�نا  هذ� 
�أو �لم�سيحيات في لبنان هن في �لمعاناة �س��ء. ففي لبنان، لم تعط �لن�ساء �أي  �لم�سلمات 
لم  كن�ساء  باإن�سانيتنا  نتحدث  �أن  نريد  نحن  �لأديان.  فكفانا حديثًا عن  ي�سلن،  لأن  فر�سة 

ن�سل، مع �أن �لن�ساء في لبنان لديهن كفاء�ت �أكثر من �لرجال. فلماذ� لم ن�سل؟



297

تخ�سي�سجزءمنالدعمالدوليللنهو�سبالمراأة

رول �سيداني)19(، لبنان

لدي ت��سية، �أرج� �أن ن�ستفيد منها، لي�ص فقط كم�سيحيين �أو م�سلمين، و�إنما �آخذين 
بالعتبار �أن �لمر�أة �إن�سان، وعندما ي�سل �لإن�سان، ت�سل �لمر�أة. وهذه �لت��سية ربما نعطيها 
�أو ربما تتم  �أو نخ�س�ص لها جل�سة لهذ� �لغر�ص،  في �لم�ستقبل قلياًل من �لبحث لإغنائها، 
مناق�ستها في م�ؤتمر قادم، وذلك لال�ستفادة �لمبا�سرة مما تعانيه �لن�ساء في ما ي�سمى بدول 

�لعالم �لثالث، �أو �لدول �لنامية �لتي نحن ننتمي �إليها. 

�سيء  �إلى  بحاجة  لأننا  ما،  ن�عًا  تك�ن مجدية  �لتنظير حتى  بعيدة عن  �لت��سية  هذه 
تلتزم  �أو  تدعي  �لتي  �لمانحة  �لعالمية  �لجهات  �إلى  �لآن، وهذه دع�ة �سادقة م�جهة  عملي 
دعم  بر�مج  خالل  من  ديمقر�طية  �أنظمة  بناء  على  �لدول  ت�سجع  �أو  �لديمقر�طيات  بدعم 
كبرى تاأتي من �لبنك �لدولي �أو �سفار�ت �لدول �لغربية، �أو وكالة �لإنماء �لأمريكية وغيرها، 
�لدول  بها  طالبت  �إذ�  �لم�ساعد�ت  تقديم  ملف  فتح  لعدم  �لأدنى  بالحد  ول�  �سروط  ل��سع 
حدها  في  ول�  للمر�أة  �لحق�ق  باإعطاء  �أوًل  �لتز�م  هناك  كان  �إذ�  �إل  �لبلديات  �أو  و�لأنظمة 

�لأدنى، هذه ت��سية �أولى.

 �لت��سية �لثانية، هي �لت�جه �إلى هذ� �لعالم �لذي يدعي �أو يحبذ م�ساعدة دول �لعالم 
�أو �لدول �لنامية، ويرغب في �أن ي�ساعد �لمر�أة وينه�ص بتط�رها و�إعطائها حق�قها  �لثالث 
بالم�ساو�ة مع �لرجل، لأن يخ�س�ص بم��زناته �لتي يقدمها من خالل �سفار�ته في �لبلد�ن 
�لعربية، جزءً� من �لأم��ل �لمقدمة للم�ساريع �لتي تخ�ص �لمر�أة، وتعمل على تنمية قدر�تها 
ل�طنها  �لقت�سادية  �لحياة  في  وت�سارك  بنف�سها  لتنه�ص هي  �قت�ساديًا  وتمكينها  وتدريبها 

وفي م�ساريف منزلها وتربية �أولدها. 

)19( تيار �مل�ستقبل.
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ورفع م�ست�ى  و�لن�سر�ت  �لكتب  ن�سر  �س�ريا، ح�ل دعم  �لغ�سبان من  د.  قالت  ومثلما 
�لمتخ�س�سة  و�لمر�كز  �لمد�ر�ص  وبناء  �لتعليم  ون�سر  �لعربية،  �لمجتمعات  لدى  �لثقافة 
و�لجامعات وت�فير �لتعليم للمر�أة بحيث يتم رفع كفاءتها �لعلمية و�لتعليمية حتى ت�سل �إلى 
�أعلى �لمر�تب �لجامعية، بهذ� يتم رفع كفاءتها وتاأهيلها وتمكينها من تب�ء �أرفع �لمنا�سب 
في �لدولة ومن �لم�ساركة حينها في �سنع �لقر�ر. يجب تعزيز �لتنمية �لم�ستد�مة عند �لمر�أة 
�لعربية حتى ل ُت�سرب �آخر �لنهار، لت�ستطيع دعم عائلتها �قت�ساديًا. لهذ� �أتمنى �أن ناأخذ 

بهذه �لت��سية �أي�سًا في هذ� �لم�ؤتمر حتى ن�ستطيع �أن نناق�سها في �لم�ستقبل. 
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�سورياتيُمتناأماماأولدهنمنالبرد

اأميرة ملك)20(، �س�ريا

حقيقة �أريد �أن �أطرح �سيئًا له عالقة بالت��سيات، ولكن ��سمح�� لي �أوًل �أن �نطلق من 
�لفكرة �لتي تحدثت بها �لأخت من ت�ن�ص، عندما قالت باأن لديهم فتيات تخرج من ت�ن�ص 
قدر  من  تحط  �لتي  �لظاهرة  هذه  تجاه  ت�ن�ص  ن�ساء  فعلن  فماذ�  �س�ريا،  في  �لنكاح  لجهاد 

�لمر�أة؟ لم يفعلن �سيئًا. 

ه�ؤلء  ج�عًا،  م�ت  حالة  وخم�س�ن  �ثنان  �ليرم�ك  مخيم  في  لدينا  �آخر،  مثال  لدي 
�لذين يم�ت�ن هم م��طن�ن فل�سطيني�ن، فماذ� فعلت ن�ساء فل�سطين �تجاه �أهلهن في مخيم 
�ليرم�ك، و�تجاه ظاهرة �لم�ت ج�عًا؟ �ألم ي�ستطعن �أن يعملن »ل�بي« على حركة حما�ص �أو 

حركة فتح �أو �لجبهة �ل�سعبية، ل��سع حد لهذ� �ل�سر�ع في مخيم �ليرم�ك. 

وهذ� �أي�سًا ينطبق على �لأردن، في �لأردن خرج علينا �سي�خ �أردني�ن �أ�سدرو� فتاوى 
تحلل �لزو�ج من �لفتيات �لقا�سر�ت �لالجئات �ل�س�ريات �لل��تي �أعمارهن خم�ص ع�سرة �سنة 
من مخيم �لزعتري، فهل طالبت �لحركة �لن�سائية �لأردنية من ه�ؤلء �ل�سي�خ عدم �إ�سد�ر 

هكذ� فتاوى؟ 

ما �أريد ق�له �إنه في �لي�م �لذي هددت فيه �ل�ليات �لمتحدة ب�سرب �س�ريا وتدميرها، 
ي�مها تجمعت ن�ساء �أمريكيات �أمام �لك�نغر�ص، وقلن: نحن ل نريد �سن حرب �أمريكية على 
�س�ريا؟ و�سكلن »ل�بي« �ساغطًا على �لك�نغر�ص لمنع هذه �لحرب �سد �س�ريا. �أنا قلت ي�مها 
�لك�نغر�ص وي�ؤثرن على قر�ر�ته لمنع  �أمريكيات ي�ستطعن �ل�سغط على  �أن ن�ساء  هل معق�ل 
�سرب �س�ريا، بينما هناك ن�ساء عربيات وما �أكثرهن و�أكثر حركاتهن، لم ي�ستطعن �أن يثرن 
في دولهن، في �ل�قت �لذي ي�سارك �أنا�ص من هذه �لدول في تدمير �س�ريا و�لدولة �ل�س�رية 
وقتل �سعب مفتر�ص �أنه �سعب بلد �سقيق؟ هل تكمن �لم�سكلة هنا لأننا ل نت���سل مع بع�سنا 
بع�سًا كحركات و�تحاد�ت ن�سائية عربية؟ �أل ت�سلكم �ل�س�رة؟ نحن جاهزون للت���سل معكم 

)20( تيار بناء �لدولة �ل�س�رية.
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بع�سنا  بع�سنا  مع  لن�سبك  ت�سبيك؟  بيننا  ي�جد  ل  لأنه  معنا  يح�سل  هذ�  هل  �سئتم.  �أينما 
�أ�سحاب �لقر�ر  �لن�ساء �لعربيات من ممار�سة �ل�سغ�ط على  �إذً�. ما �لمطل�ب حتى تتمكن 
�أو وقف �لم�ساركة فيها �سد �س�ريا، �لبلد �لعربي �لآخر �لذي  في دولهن ل�قف �لعتد�ء�ت 

يتعر�ص للعدو�ن. 

�أنا  و��سحة،  �لأم�ر  تك�ن  حتى  �ل�س�ريين،  من  �ل�س�رية  �لمر�أة  بحماية  �أطالب  ل  �أنا 
�أطالب بحماية �لمر�أة �ل�س�رية من نتائج �لقر�ر�ت �لتي ت�سدر في �لدول �لأخرى �لتي تمار�ص 
تحرك  ل  �لعربية  �لبلد�ن  هذه  في  �لن�سائية  �لحركة  �أن  حين  في  �س�ريا،  على  �لعتد�ء�ت 

�ساكنًا، ول تتظاهر ول تمار�ص �ل�سغ�ط ل�قف هذه �لحرب على �س�ريا. 

�ل�سيء نف�سه، �لح�سار �لقت�سادي �لمفرو�ص على �س�ريا �لآن، غالبية �لدول �لعربية 
ت�سارك في هذ� �لح�سار �لقت�سادي، ولذ� ي�جد ن�ساء �س�ريات يمتن �أمام �أولدهن من �لبرد 
لأن �لمحروقات و�لمازوت ل تدخل �إلى �س�ريا، ويمتن ج�عًا لأن �لم��د �لغذ�ئية ل تدخل �إلى 

�س�ريا. �أكتفي بهذ� �لقدر لأن �لتفا�سيل مهما تحدثت فيها كبيرة جدً�. 

هل يا ترى، فكرت �مر�أة عربية باأختها �لمر�أة �ل�س�رية �لتي تم�ت ج�عًا في �لد�خل 
�ل�س�ري، نتيجة قر�ر دولة تعي�ص فيها؟ ل، بكل �أ�سف. فاأنا لم �أر لغاية �لآن �مر�أة عربية �أو 
�لم�ساركة  دولتها لحملها على عدم  »ل�بي« �ساغط على  بت�سكيل  تق�م  ن�سائية عربية  حركة 
في �لح�سار �لقت�سادي و�لغذ�ئي على �س�ريا، و�سد �لمر�أة �ل�س�رية �لم�ج�دة في �لد�خل 
�ل�س�ري، هذ� �ل�سيء ي�سعنا �أمام م�سكلة حقيقية، فهل با�ستطاعتنا �لخروج من هذ� �لم�ؤتمر 
بالت�سبيك مع بع�سنا بع�سًا كحركات ن�سائية عربية لنتعاون معًا لفك �لح�سار �لقت�سادي عن 
�لمر�أة �ل�س�رية؟ �أنا على ��ستعد�د �أن �أو�سل �ل�س�رة �لحقيقية عما يجري في �س�ريا جر�ء 
�لح�سار �لتج�يعي وما تعاني ب�سببه �لمر�أة �ل�س�رية. حقيقة �أنا على ��ستعد�د �أن �أو�سل ما 

يجري في �س�ريا لأي منظمة في �لخارج، هل با�ستطاعتنا �أن ن�سبك فيما بيننا؟ 

تعقيب د. عيدة المطلق:
زو�ج  �أباح��  �لأردن  في  �سي�خًا  هناك  �إن  قالت  �لتي  �س�رية  من  للمتحدثة  بالن�سبة 
�لقا�سر�ت �ل�س�ريات في مخيم �لزعتري، �لحقيقة هم لي�س�� �سي�خ �لأردن، بل هم �سي�خ من 
�لخليج. و�لأردن �أ�سدر تعليمات من وز�رة �لد�خلية مع د�ر �لإفتاء، باأن ل ُي�سجل �أي زو�ج من 

هذ� �لقبيل. فهل ت��سحت �ل�س�رة؟ 
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تعقيب عريب الرنتاوي: 
حقيقة هناك �سي�خ من �لأردن قال�� بذلك، هم لي�س�� بال�سرورة من وز�رة �لأوقاف 
و�ل�س�ؤون و�لمقد�سات �لإ�سالمية، لكننا نحن نعرف بع�ص �ل�سي�خ �لذين �أ�سدرو� فتاوى كهذه، 
تثير حقيقة �لق�سعريرة في �لبدن، ولم يتحرك �أحد للرد �أو للت�سدي لهذه �لفتاوى �ل�سيطانية 
�لأم�ر وتختلط مع  �لأردن. وحتى ل ت�سيع  �لذي �سدر عن بع�سهم في  �ل�ساذ  �لإفتاء  وهذ� 
بع�سها، �أخذت �لحك�مة قر�ر�ت وت��سيات لمنع هكذ� زيجات، وهذه م��قف مفه�مة، لكن 
ق�سة  وهذه  �لإنترنت،  على  م�ج�دة  وهي  �لفتاوى،  �إ�سد�ر  من  �ل�سي�خ  بع�ص  يمنع  لم  هذ� 

مروعة حقًا. 
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المراأةفيالقراآنوواقعالم�سلمين

لمياء مزوغي)21(، ت�ن�ص

�أريد �أن �أع�د لالأ�سئلة �لتي طرحها �لأ�ستاذ عريب �لرنتاوي، ثم �أذكر بع�ص �لت��سيات، 
بالن�سبة لل�س�ؤ�ل ح�ل ما �إذ� كان يمكن �لحديث عن جماعة �إخ��نية و�حدة في �لعالم �لعربي، 
�أق�ل هذ� غير ممكن وغير �سحيح، فال يمكننا �لحديث عن جماعة �إخ��نية و�حدة. �ساأخت�سر 
حتى ل �أكرر كالمي. فكما قالت بع�ص �لمتحدثات بالن�سبة لجماعة �لإخ��ن �لم�سلمين، فقد 
تبعًا  وذلك  �لجتهاد�ت،  وفي  �لفكر  في  �لجماعات  هذه  بين  فيما  �ختالفات  هناك  كانت 
�ليمن  في  �لثقافي  فالم�روث  جماعة.  كل  فيها  وجدت  �لتي  للمجتمعات  �لثقافي  للم�روث 

يختلف عنه في ت�ن�ص وفي م�سر وفي �لمغرب وفي ليبيا وفي �س�ريا وغيرها من �لدول. 

في  نحن  تباينات.  حقيقة  وهناك  �أي�سًا،  �ختلفت  هي  لالجتهاد�ت  بالن�سبة  كذلك 
ت�ن�ص لنا مدر�سة فقهية متط�رة جدً� يتر�أ�سها �ل�سيخ ر��سد �لغن��سي، وهذ� �لأ�ستاذ ه� معلم 
ومدر�سة فكرية متط�رة جدً� في مجال �لجتهاد �لفكري في مجال �لمر�أة، وعالم ورمز في 
�لتط�ر �لفكري �لإ�سالمي، وهناك ِكتاب بعن��ن »�لمر�أة في �لقر�آن وو�قع �لم�سلمين«، يمثل 
تقدمًا، حقيقة، وتط�رً� لفكر �لإخ��ن �لم�سلمين �تجاه �إعطاء �لمر�أة حق�قها. وفي هذ� �لكتاب 
�أن ل نه�سة للمجتمعات بدون �لمر�أة، ومن �ل�سروري  يذكر �ل�سيخ �لغن��سي، ب�سفة عامة، 
و�لإ�سالمية،  �لعربية  �لمجتمعات  في  بها  �لمن�ط  دورها  تلعب  و�أن  حقها،  �لمر�أة  تنتزع  �أن 
و�أن على �لمجتمع ت�فير كافة �لإمكانات لتط�ير قدر�ت �لمر�أة وتمكينها �قت�ساديًا و�سيا�سيًا 
و�جتماعيًا، و�أن من حقها �أن ت�ستغل في �ل�ظيفة �لعامة، و�أن تعمل في �ل�ساأن �لعام مثلها مثل 
�لرجل. وتحدث �لغن��سي في هذ� �لكتاب عن �لم�ساو�ة بين �لمر�أة و�لرجل منذ �لعام 2009، 

وه� تاريخ �سدور هذ� �لكتاب، �أي قبل ث�ر�ت �لربيع �لعربي، هذه �إجابة عن �ل�س�ؤ�ل �لأول. 

هل هناك مناطق وم�ساحات رمادية في م��قف جماعة �لإخ��ن �لم�سلمين تجاه �لمر�أة 
وحق�قها وتمكينها؟ نعم هناك مناطق �سبابية في خطاب �لإخ��ن �لم�سلمين، ولكن �أجريت 

)21( م�س�ؤولة �لتاأهيل و�لتك�ين يف حزب �لنه�سة، حتمل �إجازة يف �حلق�ق )عدل وتنفيذ(.
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هناك در��سة معمقة ودقيقة ومر�جعات لم��قف �لإخ��ن �لم�سلمين من �لمر�أة، كما �أن حركة 
�لنه�سة �لت�ن�سية قامت بمر�جعة �ساملة لكل م��قفها تجاه �لمر�أة وتمكينها حتى من �ل�لية 
�لعامة في �سبعينيات �لقرن �لما�سي، نح� كل ما يهم �لمر�أة وحق�قها، باعتبارها م��طنة �أوًل. 
وكذلك تم �تخاذ م��قف ل�سالح �لمر�أة بالن�سبة لتعدد �لزوجات، وم�ساألة �ل�لية وغيرها من 

�لم�سائل �لأخرى. هذ� ج��ب عن �ل�س�ؤ�ل �لثاني.

بالن�سبة للت��سيــــــات: �لت��سية �لأولى، هي: ل لالإق�سـاء، و�أرج� �أن نقـــــــ�ل معًا، �إنـــه 
ل لالإق�ساء، �سدق�ني، هذه هي �أكبر م�سكلة، ول� تحدثنا في �لم�ؤتمر لمدة �أ�سب�ع، �أو حتى 
لمدة �سهر كامل، ثم تع�د كل و�حدة فينا �إلى بلدها، وتق�سي �لأخت �لأخرى، وتق�سي �لفكر 
�لآخر، وتق�سي عمل ون�ساط ما تقدمه كل �مر�أة �أخرى، وكل حزب وتيار �أيدي�ل�جي وفكري 
�آخر، �أو �أي حركة �سيا�سية �أخرى لها مفه�م �إ�سالمي ح�ل �لمر�أة، فاإن هذ� لن ياأتي باأية ثمار 
و�قعية حتى نك�ن جميعًا معنيين بهذ�  ب�سيطًا، وهي ق�سية  و�أعطيكم مثاًل  �لمر�أة،  ل�سالح 

�لأمر �لذي يتعلق بخط�رة �لإق�ساء. 

من  �لعديد  يح�سرها  وكان  ت�ن�ص،  في  �لمر�أة  ح�ل  �سيا�سية  ور�سة  في  �ساركت  لقد 
�لأحز�ب و�لحركات �لن�سائية مختلفة �لخلفيات �ل�سيا�سية و�لأيدي�ل�جية و�لفكرية و�لثقافية، 
من �أحز�ب يمينية و�أحز�ب ي�سارية وليبر�لية، وعندما �أخذت �إحدى �لن�ساء �لكلمة، وتحدثت 
عن م��س�ع �لمنا�سفة بين �لمر�أة و�لرجل، قالت ل� كنا نعلم �أن �لمنا�سفة �ستاأتينا بهذ� �لعدد 
من �لن�ساء �لإخ��نيات في ت�ن�ص ما كنا قبلنا بهذ� �لمبد�أ، وهذ� �لم�قف من ن�ساء �أخريات 
يختلفن مع �لإخ��ن �لم�سلمين في �لفكر و�لثقافة وفي �لخلفية �ل�سيا�سية خطير جدً�، و�عتقد 
�إلى حق�ق ومكا�سب ثم  �أننا كن�ساء ن�سل  للجميع، بمعنى  �أن هذ� �لم�قف ومعانيه و��سحة 
نتر�جع عنها ك�ن �لأخرى �لتي و�سلت، �س��ء كانت �إ�سالمية �أو علمانية �أو ي�سارية �أو ليبر�لية 
تختلف معنا �أيدي�ل�جيًا و�سيا�سيًا وفكريًا، هذ� م�قف خطير جدً�، ويهدد فعاًل �لمكا�سب �لتي 
حققتها �لمر�أة �لت�ن�سية. يجب �أن نتقبل بع�سنا بع�سًا، ويجب �أن نعمل على تحقيق مكا�سب 
�إن�سانية للمر�أة. و�أثمن ما قالته �لأخت ح�ل �أن �لم�ساألة لي�ست م�ساألة ديانات ومذ�هب، بل 

م�ساألة حق�ق يجب تح�سيلها للمر�أة، �أو يجب على �لمر�أة �نتز�عها. 

�لت��سية �لثانية تتعلق بالد�ساتير و�لت�سريعات: �قترح �إنجاز مدونة ح�ل د�سترة حق�ق 
�لمر�أة �لتي وقعت فيها ث�ر�ت �لربيع �لعربي. وهذ� �إنجاز ت��سلنا �إليه في ت�ن�ص، ونرج� �أن 

تعمل على تطبيقه �لمر�أة في باقي �لبلد�ن �لعربية.
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خطابدينيمنقحمنكلال�سوائب

د. نجاة اأبو بكر)22(، فل�سطين

�ساأجيب عما تف�سل به �لأ�ستاذ عريب، ولكن قبل كل �سيء حينما تتحدث �لن�ساء نخرج 
بجملة في غاية �لأهمية، وهي �أن �لمر�أة جنة في �لعناوين، ونار في �لتفا�سيل، لهذ� دع�ني 

�أجيب عن �لأ�سئلة �لتي وجهت �إلينا.

�ل�س�ؤ�ل �لأول: هل جماعة �لإخ��ن �لم�سلمين، هي جماعة و�حدة، �أم جماعات؟ �أنا من 
خالل �إطالعي كاأكاديمية وقبل �أن �أك�ن �سيا�سية وبرلمانية ومطلة جدً� على جماعة �لإخ��ن 
�لم�سلمين وفكرها في �لعالم، وقر�أت �لكثير عنها، �أ�ستطيع �لق�ل بكل و�س�ح، نعم �إن جماعة 
�لإخ��ن �لم�سلمين تنظيم عالمي ي�سترك في عدة �سفات، ولعل �أهم هذه �ل�سفات، دع�ني 
�أ�سردها باخت�سار �سديد، هي �أنها تعتمد على �لدين �لتر�ثي، ول ت�ؤمن بتحديث �لدين ولذلك 
نجد ت�سادمًا ما بين �لذين تطرحه مع ما تطرحه �لتنظيمات �لأخرى. ونجد �أي�سًا �أن خلف 
هذ� �لدين �لتر�ثي، ي�جد خطاب يميل �إلى �لهروب نح� �لما�سي ويخ�سى �لم�ستقبل، وهذ� 
حقيقة �سيء خطير جدً�. ونجد �أي�سًا تالعبًا في وعي �لمر�أة، فهناك ��ستدعاء ثم ��ستبعاد 
للمر�أة، وهناك عنف ��سمه عنف �نتخابي قائم على نظرية �لإطعام �لتي �أتى بها �ل�سيخ ح�سن 
�أقطار �ل�طن �لعربي كي ننهي هذه �لظاهرة  �أطالب باإقر�ر ق��نين م�ستركة بين كل  �لبنا، 
�لتي �أخذت تتنامى كي تطرد �لمر�أة من �ل�سارع �ل�سيا�سي و�لجتماعي و�لقت�سادي، م�ؤ�س�ص 

جماعة �لإخ��ن �لم�سلمين، و�لتي ربما �عتمدت عليها �لجماعة د�ئمًا، وت�ستخدمها ر�هنًا. 

ولكن قبل كل �سيء �أريد �أن �أق�ل �إن هناك تناميًا للحركات �ل�سيا�سية �لدينية �لمتطرفة 
�لتي و�سعت �لمر�أة في د�ئرة �لتكفير، تكفير حق�ق �لمر�أة، وهذ� ما نالحظه ر�هنًا في كل 
�ل�طن �لعربي، لذلك هناك تر�جع في منجز�ت ومكت�سبات �لمر�أة �لتي حققتها على مد�ر 

�ل�سن��ت �لأخيرة. 

)22( ع�س�ة �ملجل�ص �لت�سريعي �لفل�سطيني.
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�لم�ساألة �لأخرى �لتي �أريد �لتحـــــــدث بها، هي �لت��سيــــــات: ت��سيـــتي �لأولى هي �أننا 
ل نحتاج فقط �إلى خطاب ديني تر�ثي، بل نحتاج �إلى خطاب ديني منقح من كل �ل�س��ئب �لتي 
علقت به لأننا تحديدً� في �ل�طن �لعربي، لم نذهب �إلى تف�سير ق�سايانا ب�عي حقيقي يتما�سى 
مع مز�يا �لع�سر �لر�هن، ولما كنا بحاجة �إلى تف�سير�ت و�جتهاد�ت جديدة، �عتمدنا على 

ما �أقره �لآخرون لنا. 

�لعنف  من  تعاني  حقيقة  ز�لت  ما  �لعربية  �لمجتمعات  �أن  هي  �لثانية،  �لت��سية   
�إلى كل �لأمر��ص في �لمجتمعات، وه�  �لمر�أة تحديدً�، و�لعنف مركب، يق�د  �لم�سلط على 
ناتج عن نق�ص �لرج�لة. �أي�سًا هناك ت��سية �أخرى، هي �أننا بحاجة �إلى مركز، لي�ص مركزً� 
دينيًا �إ�سالميًا، بل مركزً� لالأديان جميعًا، لأننا ن�سترك في ق�سية في غاية �لأهمية هي �أننا 
وناأتي  �لإن�ساني،  �لم�سروع  ي�سترك مع  �أن  �لإن�سان يجب  باأن  ن�ؤمن  لأننا  �لأديان،  نحترم كل 
فيما بعد �إلى �لق�سايا �لتي يجب �أن نت�سارك بها، ولذ� نحتاج �إلى خطاب مت��زن كي نحافظ 

على �ل�سر�كة �لإن�سانية. 

تعقيب هبة يا�سين)23(، م�سر:
طرحت �لدكت�رة �لكثير من �لم�سائل �لتي كنت �أفكر في طرحها و��ستعر��سها، ولكن 
�أو�ساع  �أتينا حقيقة لنناق�ص  �إن �لنقا�ص �أخذ منحى دينيًا، ونحن في هذ� �لم�ؤتمر  �أق�ل  �أنا 
�لمر�أة �لعربية ما بعد ث�ر�ت �لربيع �لعربي، لهذ� �أرج� ف�سل �لدين و�لخطاب �لديني عن 
ديانة  يحملن  �لعربي  وطننا  في  �لن�ساء  من  �لماليين  فهناك  �لمنحى،  وهذ�  �لنقا�ص،  هذ� 
من  كبيرً�  عددً�  نهم�ص  ل  حتى  �لأديان  عن  بعيدً�  �لحديث  يك�ن  �أن  يجب  وبالتالي  �أخرى، 

�لن�ساء �لعربيات غير �لم�سلمات. 

)23( �لناطقة �لإعالمية با�سم �لتيار �ل�سعبي �لنا�سري، قيادية يف حزب �لكر�مة.
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التعاي�سالجتماعيبينالجن�سين

د. عائ�سة البلق)24(، �لمغرب

�لتجربة  عن  لأتحدث  �لعربية،  �لد�ساتير  في  �لمر�أة  و�سعية  بم��س�ع  مد�خلتي  �أبد�أ 
�لمغربية، رغم �أن �لد�ست�ر �لمغربي �لحالي يعتبر د�ست�ر حق�ق بامتياز، لكن هذه �لحق�ق 
مرتبطة ومرتهنة للممار�سة �لحك�مية و�سرعتها في �إ�سد�ر ق��نين تنظيمية، لكن �لحك�مة 
�لحالية بطيئة في �إ�سد�ر هذه �لق��نين، وقد �أثير تخ�ف �لحركة �لن�سائية من عدم �إخر�ج 
هذه �لق��نين �لتنظيمية، و�أذكر هنا على �سبيل �لمثال، »�لحق في �لإدر�ك« وه� م�سم�ن في 
�لد�ست�ر �لمغربي منذ �لعام 1962، ولم يعرف �أو ي�سدر قان�ن ب�ساأنه لغاية �لآن، هذ� �ل�سيء 

يمكن �أن يحد من �لممار�سة �لفعلية لهذه �لحق�ق �لتي لم تخرج �إلى �لن�ر بعد. 

 وهناك نقطة ثانية تحد �أي�سًا من تقدمية وتط�ر هذ� �لد�ست�ر، هي م�ساألة �زدو�جية 
و�لمعاهد�ت  و�لتفاقات  �لم��ثيق  �سم�  على  ي�ؤكد  �لحالي،  �لمغربي  فالد�ست�ر  �لمرجعية. 
�لدولية على �لت�سريعات �ل�طنية، بهرميتها وتر�تبيتها، هذ� يعني لي�ص فقط �سم�ها على هذه 

�لق��نين، ولكن �سم�ها حتى على �لد�ست�ر نف�سه. 

د�ست�رية  بعدم  �لدفع  �آلية  تفعيل  من  �سيمكننا  هذ�  باأن  ناأمل  ن�سائية  كحركة  ونحن 
بهذه  و�ل�فاء  �لدولية  �لآليات  بتفعيل  �لمغرب  بالتز�مات  �لدفع  �أو  �ل�طنية  �لق��نين 
�للتز�مات، ولكن �لحركة �لن�سائية تجد في �أن هذه �لآليات ت�سطدم بالمرجعية �لتي و�سفها 
وبالتالي  �لأمة،  ث��بت  �لمغرب م�سطلح  ن�ستخدم في  ولكننا نحن  باله�ية،  �لعرو�ص  �لزبير 
ي�ؤ�س�ص لمبد�أ �لم�ساو�ة  �لتا�سع ع�سر �لذي  فاإن ث��بت �لأمة هذه لم ينُج منها حتى �لف�سل 
و�ل��جبات ويد�ستره، ولهذ� هناك  �لحق�ق  �لمغرب في  و�لمر�أة في  �لرجل  بين  و�لمنا�سفة 

�سرورة للت�سبث بالخيار �لديمقر�طي. 

�لأ�ستاذين  كلمتي  في  لم�سنا  فقد  بالفعل  �لديني،  و�لخطاب  للمر�أة  بالن�سبة  �أختتم، 
�لكريمين ح�ل �لخطاب �لإخ��ني و�لمر�أة �أو �لخطاب �ل�سلفي و�لمر�أة �لكثير من �لم��س�عية. 

)24( ع�س�ة حزب �لتقدم و�ل�سرت�كية، وع�س�ة �جلمعية �لدميقر�طية لن�ساء �ملغرب.
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�إلى دفع �لحركة  �لمغرب بحاجة  �إننا في  بالفعل  �أق�ل  �لباجي،  �ل�سيخ  ومن مد�خلة ف�سيلة 
�لن�سائية �لمغاربية �إلى �لأمام، بال�ستعانة بالباحثين و�لفقهاء �لمتن�رين، خ�س��سًا عندما 
تحالفات  تقت�سر  �أن  يجب  ل  و�إنه  �ل�طنية،  �لتنمية  خطة  في  �لمر�أة  �إدماج  ق�سية  طرح 

�لحركات �لن�سائية على �لأحز�ب ذ�ت �لت�جه �لديمقر�طي. 

ومن  �لتاأثير  من  �أعلى  وم�ساحات  �لديمقر�طية،  من  �أو�سع  م�ساحات  ل�سمان  ولكن 
�أي�سًا و�لتعاون مع �لأ�ساتذة �لباحثين في  تح�سيل �لحق�ق للمر�أة، هناك �سرورة للتحالف 
هذ� �لمجال. و��سمح�� لي فقط �أن �أق�ل �سيئًا مركزً� �أكثر. فقد تكلمنا عن �لم�ساو�ة و�لخطاب 
�لديني، وعن �لت�زيع �لنمطي �لمبني على �لأيدي�ل�جيا، �أق�ل �إن هكذ� ت�زيع ل يمكن بناوؤه، 
لأن نظرة �لمجتمع للمر�أة كانت نتيجة عالقات �جتماعية تدخلت فيها عدة ع��مل وخلقت 
�لمقترح  فاإن  �ل��سعية،  للخروج من هذه  وبالتالي،  �لمر�أة.  دونية  تر�تبية، كر�ست  عالقات 
ه� �أن ن�ؤ�س�ص لعالقات جديدة بين �لمر�أة و�لرجل، ل تبنى على �ل�سر�ع و�إنما يجب �أن يتم 

بناوؤها على �لتعاي�ص �لجتماعي بين �لجن�سين.

بالن�سبة للهدف من هذ� �لم�ؤتمر، يجب �أن يتجاوز خلق حلف ن�سائي لأنه من �ل�سع�بة 
بمكان �أن يتمكن هذ� �لم�ؤتمر، �لأول من ن�عه، �لخروج بهذ� �لحلف �إلى حيز �ل�ج�د، ولكن 
�لعملية ما ز�لت في بد�يتها، وهي تتطلب �لمزيد من �لنقا�ص للبحث عن ت��فقات �أكثر في 
كافة �لمجالت، وبالتالي تحتاج �لعملية �إلى بناء، لهذ� �قترح �أن تنبثق عن �أ�سغال هذ� �لم�ؤتمر 

لجنة متابعة لتنفيذ ت��سيات هذ� �لم�ؤتمر. 
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زيادةاأعدادالن�ساءوالفتياتالالجئاتفيالوطنالعربي

ابت�سام زيدان)25(، فل�سطين

�أنا �أوؤمن بالقيادة �لت�ساركية، و�لقيادة �لت�ساركية تعني �لقيادة �لأفقية ولي�ص �لقيادة 
�لعم�دية، فنحن �سركاء جميعًا في قيادة هذ� �لم�ؤتمر، و�سركاء في �لت��سيات، و�سركاء في 

�لنتائج �لتي �سيتمخ�ص عنها هذ� �لم�ؤتمر. 

�لمتحدثة من �س�ريا تحدثت عن ت�سكيل ل�بيات �سغط ن�سائية، وعن �ئتالفات. نحن في 
فل�سطين، لدينا �ئتالف يتعلق بكل و�حد من �لق��نين. فمثاًل، عندما نتحدث عن قان�ن �لأ�سرة 
�لذي ه� قان�ن �لأح��ل �ل�سخ�سية، لدينا �ئتالف ي�سمى �ئتالف قان�ن �لأح��ل �ل�سخ�سية، 
ل  �إذً�  �لعق�بات.  لقان�ن  �ئتالف  �أي�سًا  ولدينا  �لمر�أة،  �سد  �لعنف  مناه�سة  منتدى  ولدينا 
ي�جد ت�سريع في فل�سطين يتم �إقر�ره �إل ونعمل ح�له �ئتالفًا، ون�سكل جماعة �سغط )ل�بي( 
�لت�سريعي وعلى �لحك�مة، ونعمل على تمرير ما نريد، وتمرير ق�سايا �لمر�أة  على �لمجل�ص 

�أي�سًا.

�لك�تا  على  �أي�سًا  �لفل�سطينية  �لن�س�ية  �لحركة  ��ستغلت  �لنتخابات،  م��س�ع  في 
 % �لن�سائية، وقد تمكنا في �لنتخابات �لت�سريعية من زيادة ن�سبة م�ساركة �لن�ساء من 5.6 

% في �نتخابات �لعام 2006.  في �نتخابات �لعام 1996 �إلى 17 

بخ�س��ص م��س�ع �لالجئات، حقيقة �أحبذ �أن �أثير م��س�ع �لن�ساء �لالجئات، و�أت�ساءل 
عّما �إذ� كان هناك بند و�حد في �لد�ساتير �لعربية مجتمعة يتحدث عن �لمر�أة �لالجئة. ومما 
يلفت �لنتباه �لتط�ر�ت �لجديدة �لتي ت�سير �إلى زيادة في عدد �لن�ساء و�لفتيات �لالجئات في 

�ل�طن �لعربي. 

بالن�سبة لل�بي �لن�سائي، وماذ� فعلت �لن�ساء �أو �لحركة �لن�س�ية �لعربية ب�سفة عامة، 
فعندما �ن�سئ مخيم �لزعتري، �أتذكر ذلك جيدً� لأنني من �لن�س�ة �لل��تي زرن مخيم �لزعتري 

)25( نا�سطة ن�س�ية و�جتماعية، وع�س�ة يف �لحتاد �لعام للمر�أة �لفل�سطينية، وع�س�ة �سبكة تعليم �ملر�أة �لعربية 
وحم� �لأمية.
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و�لمادي  �لنف�سي  �لدعم  وقّدمنا  و�لالجئين عم�مًا،  �لع�ن لالجئات  وقدمنا  �أكثر من مرة، 
له�ؤلء �لالجئين في �لمخيم. �أما بخ�س��ص ما يجري في مخيم �ليرم�ك، فهذ� �لمخيم لي�ص 
تحت �سيطرتنا نحن كفل�سطينيين، ونحن م�ج�دون في فل�سطين، ولكن، �لمر�أة �لفل�سطينية 
هي من �أو�ئل �لن�ساء �لعربيات �لل��تي عملن على دعم مخيم �ليرم�ك و�أهالي �لمخيم، وقمن 

بحمالت دعم مادي لدعم هذ� �لمخيم.

للدر��سات  �لقد�ص  مركز  يق�م  باأن  �لحا�سر  �ل�قت  في  �أرى  �لت��سيات،  مجال  وفي 
نحن  نت���سل  بحيث  �لجتماعي،  للت���سل  مخ�س�سة  �إلكترونية  �سفحة  بعمل  �ل�سيا�سية 
بما يخ�ص  و�لمعل�مات  �لخبر�ت  ونتبادل  �لم�ؤتمر جميعًا من خاللها،  �لم�ساركات في هذ� 
وطننا �لعربي، ويخ�ص �لمر�أة �لعربية عم�مًا. وهذه �ل�سفحة يمكن �أن تك�ن مفت�حة �أي�سًا 

للنا�سطات �لل��تي لم ي�ستطعن �لح�س�ر.
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المجتمعالمدنيفيتون�ستحرَك�سدجهادالنكاح 

منوبية بن غذاهم)26(، ت�ن�ص

�ساأتحدث عما قالته �لمتحدثة من �س�ريا بالن�سبة لجهاد �لنكاح �لذي قامت به بع�ص 
�لفتيات �لت�ن�سيات في �س�ريا. لقد تحرك �لمجتمع �لمدني �لت�ن�سي بهذ� �لخ�س��ص، وكانت 
�أول من تحدثت في �أمر جهاد �لنكاح �أٌم فقدت �بنتها، ونّظمت حملة كاملة، وهي كانت قد 
بهذ�  و�أبلغتنا  �ل�سعبية  �لجبهة  �إلى مركز  تجدها جاءت  لم  ولما  �بنتها،  بالبحث عن  قامت 
عن  �لبحث  في  �لأولى  �لدقيقة  من  �لمر�أة  هذه  �ساندنا  �ل�سعبية  �لجبهة  في  ونحن  �لأمر. 
�بنتها، و�سرورة �لعمل على �إرجاعها من �س�ريا، وعندما عادت �بنتها �إلى ت�ن�ص، قابلتها �أنا 

�سخ�سيًا وتحدثت معها، وكانت حاماًل برغم �أنها قا�سر، ومري�سة بمر�ص �لإيدز.

هذ�  ح�ل  �لت�ن�سية  �لتلفزة  في  �سخ�سيًا  �لت�ن�سي  �لد�خلية  وزير  تحدث  بعد،  وفيما 
�لم��س�ع. �أما ما نـــالحظه، فه� �أن �لإ�ســـالميين في �لحــكم ل يعرف�ن �أبدً� عن جهاد �لنكاح، 
�لبنات  به  وما تحدثت  �لت�ن�سي،  �لد�خلية  وزير  به  ما تحدث  لهم �طالع عليه، رغم  ولي�ص 
�لمدني ه�  �لمجتمع  �أن  يعني  وهذ�  �س�ريا،  في  �لنكاح  �لل��تي رجعن من جهاد  �لفتيات  �أو 
من تحرك في ت�ن�ص. وقد تحركنا نحن عن طريق �لأمهات �لل��تي ذهبت بناتهن �إلى جهاد 
�لنكاح في �س�ريا، كما قمنا بتقديم ت�سهيالت لل�سيد�ت �لل��تي ذهبت فتياتهن و�أولدهن �إلى 
�لقتال في �س�ريا لل�سفر �إلى هناك عن طريق تركيا، لكي يذهبن ويعملن على �إرجاع �أولدهن 

وبناتهن �إلى ت�ن�ص. 

�لأ�ستاذ عريب  قليل  قبل  �إلينا  وجهه  �لذي  �ل�س�ؤ�ل  يجيب عن  �إنه  يعني ذلك؟  فماذ� 
�ل�سعب  من  فلعله  �لم�سلمين.  �لإخ��ن  خطاب  في  �لرمادية  �لم�ساحات  عن  تحدث  عندما 
تحديد �لم�ساحات �لرمادية، لأنه ل ي�جد تحديد دقيق من قبل �لإخ��ن �لم�سلمين لمثل هذه 
�لم�ساحات، فالجماعات �لإ�سالمية ت�ستخدم م�ساألة »�لتقية«، حيث يظهر من بين ظهر�نيهم 
محلل، ويحلل لهم جهاد �لنكاح، ثم يكذب�ن علينا باأنه لي�ص لهم عالقة في هذ� �لم��س�ع، 

)26( �أ�ستاذة جامعية، كاتبة ونا�سطة يف جمال ق�سايا �ملر�أة، ع�س�ة قيادية يف �جلبهة �ل�سعبية.
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وهذ� ما �سّعب تحديد �لم�ساحات �لرمادية. فمثاًل يتحدث �ل�سيد ر��سد �لغن��سي في كتابه 
»�لمر�أة ت�سلح للجن�ص« بمنظ�ر معين، لكن يظهر �أحد �لم�سايخ �أو �إحدى �لن�ساء، وتعطي لهذ� 
�لعن��ن معاٍن �أخرى، ويق�ل ه� ل يتحدث عن �لجن�ص بل عن �سيء �آخر، وت�سر باأنه يتحدث 
عن حق�ق �لن�ساء، ثم تق�ل �إن �لن�ساء لهن حق�ق، ولكن عن ماذ� تتحدث هذه �ل�سيدة، وعلى 
من تكذب؟ هذ� ما ي�سّعب تحديد �لم�ساحات �لرمادية في خطاب �لإخ��ن �لم�سلمين �تجاه 

�لمر�أة. 

و�أخيرً� �أنا مع �لت�سبيك مع �لن�ساء �لم�ج�د�ت، �إذ باإمكاننا نحن �لن�ساء �لم�ساركات 
بها على طريق  نبد�أ  �أولى  بين بع�سنا بع�سًا، وهذه خط�ة  ت�سبيك  �لقيام بعمل  �لم�ؤتمر  في 

ت�سبيك �أكبر و�أو�سع بين �لحركات �لن�س�ية في كل �لبلد�ن �لعربية.
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نداءاإلىكلالن�ساء

اآ�سيا عمران)27(، �لعر�ق

�أحب �أن �أق�ل كلماتي ب�سكل �سريع في ق�سيدة، وهي ت�ستمل على ت��سيات �أي�سًا. 

ند�ء �إلى كل �لن�ساء ... نعم �إنه ند�ٌء �إلى كل �لن�ساء

��سنعن تاأريخكن باأيديكن ومجدكن ... فالأمر ل يحتاج لمعجزة من �إله �أو �سماء

فالأمر ل يحتاج لغير ت�حدكن ... و�أن ل تنتخبن بعد �لي�م حمقى �أو جهالء  

ول ذك�رً� ق��م�ن عليكن ... وعلى �لنا�ص �ل�سعفاء

ف�سيل �لمعرفة �سيد�تي �آن�ساتي ..... قد قزم جيل �لط��غيت �ل�سفهاء

فلم تعد تنفع معهن ل عباءة �لدين ول �لتظاهر بالم�سكنة و�ل�سكينة و�لبر�ء

ول �لتملق بقيم ي�سحك بها على �لق�م �لب�سطاء، ول من كان لكن ذ�ت ي�م عمًا �أو خاًل �أو 
�أحدً� من �لأقرباء 

ول حتى عزيز ق�م بالأم�ص ذل ... و�أدعى �أنه كان من �ل�سرفاء �أو �لنبالء

فماذ� ل� �نتخبتن كلكن من جن�سكن ... دون تردد �أو خ�ٍف �أو حياء

عندها من ي�ستطيع �أن يتطاول عليكن ... في �ل�سر �أو في �لعلن �أو في �لخفاء

دون �أن يرجم ب�ردة، �أو باألف حذ�ٍء ... وحذ�ء 

فاأنتن �سيد�تي، �آن�ساتي من ت�سنعن �لطغاة 

فاأنتن �سيد�تي �آن�ساتي من ت�سنعن �لطغاة في حياتكن، كما ت�سنع �للب�ء�ت لالأ�س�د �لع�ساء

)27( م�س�ؤولة مكتب �ملر�أة يف �لتجمع �ملدين لالإ�سالح.
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و�علمن حقيقة مفادها �أن ل فر�عين ُت�سنع دون ن�ساء �أو دون طيبة منهن �أو وفاء 

و�علمي �أن �لحرب خدعة ول تك�سب �لحرب دون دهاء 

ود�فعي عن حقك، فاإن �لحق ل يك�سب دون عناء 

وطالبي به وق�لي كفى ! ... �أنا �مر�أة �أعرف كل �لقيم �ل�سمحاء

و�علم باأن �هلل �أعطى حقي ب�سريعته �لع�سماء 

�ساآخذ حقي ي�مًا و�أعيد لنف�سي �لكبرياء 

و�أ�سقي �لأر�ص مطرً� ... و�أ�سبح للنا�ص ماء

ينظف �لعقل من بر�ثن �لجاهلية �له�جاء ... طالبي بحقك 

��سرخي باأعلى �س�تك... هذ� رجائي لك ... هذ� رجائي ... هذ� رجاء.
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دعوةالإعالمللتفاعلالإيجابيمعق�ساياالمراأة
فاطمة �سبيرة)28(، �لجز�ئر

عندما يك�ن هناك مر�ص خطير، فالطبيب ل يعالج �لأعر��ص �إنما يبحث عن �ل�سبب 
�ل�سيا�سية �لعربية  �إنه في ظل �لأنظمة  �أق�ل  �لحقيقي للمر�ص لمعالجته. من هذ� �لمنطلق 
�لحالية �لتي تتميز بال�سم�لية و�لنغالق على نف�سها، ل يمكننا �لتحدث عن تمكين حقيقي 
�لبلد  هذ�  في  �لقر�ر  �سناعة  مر�كز  �إلى  �ل��س�ل  من  تمكنت  �أو  و�سلت  و�إن  حتى  للمر�أة، 
�لعربي �أو ذ�ك، �إذ ل يمكن �أن تك�ن لها حرية �تخاذ �لقر�ر بنف�سها، لأن �لم�سكلة �لحقيقية 
لي�ص فقط  �لإ�سكالية م�ج�دة  �أو �لحكم، وهذه  �ل�سلطة  �لآن هي كيفية ممار�سة  �لمطروحة 
عند �لمر�أة، بل ُتطرح �أمام �لرجل �أي�سًا، و�إذ� �أخذنا �لجز�ئر على �سبيل �لمثال كدولة وبلد 
146 �مر�أة في �لبرلمان �لجز�ئري ونحن نتغنى بذلك ونتفاخر، ولكن ماذ�  عربي، فهناك 

��ستطاع هذ� �لعدد من �لبرلمانيات �لجز�ئريات �أن يفعلن؟ 

�لأمر، ويمكن  نهاية  �لرجل في  تاأتيهن من  �لبرلمانيات يخ�سعن لأو�مر ف�قية  ه�ؤلء 
رئي�ص  �أي  ولكن  �لجمه�رية،  رئي�ص  من�سب  تتب��أ  �أو  �إحد�هن  تت�سلم  �أن  �لأيام  من  ي�م  في 
للجمه�رية؟ ف�س��ء �أكان �مر�أة �أم رجاًل ل يمكن �أن تاأخذ هذه �لرئي�سة �لقر�ر بحرية، �إذ �إن 
هناك �إمالء�ت، وهناك كما يقال �سلطة �أخرى ور�ء �لك��لي�ص هي من يحكم، وهي �لتي ت�سّير 

�لبالد. و�عتقد �أن هذ� يح�سل في جميع دولنا وبلد�ننا �لعربية. 

�إذً� �لم�سكلة هنا ل تتعلق بم�ساألة �لق��نين و�لت�سريعات، بل تكمن في غياب �لأنظمة 
�لديمقر�طية �لمدع�مة من �ل�سعب، �لأنظمة �لتي تحترم نف�سها، ول تك�ن تابعة لق�ى ودول 
خارجية. نحن نريد �أنظمة ديمقر�طية تحترم �لقان�ن، وتحترم �لف�سل بين �ل�سلطات �لثالث 

في �لبالد، �لتنفيذية و�لت�سريعية و�لق�سائية، �أنظمة تحترم حق�ق �لإن�سان. 

)28( ع�س�ة يف جمل�ص �ل�سعب �ل�طني �جلز�ئري عن حزب جبهة �لق�ى �ل�سرت�كية.
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�أق�ل �أي�سًا �إن �لتحديات كبيرة �س��ء للرجل �أو للمر�أة، لذ� يجب �لعمل من �أجل تغيير 
تغيير  �أق�ل  وعندما  �ل�سعب،  من  �لمنتخبة  وغير  �لديمقر�طية  غير  �ل�ستبد�دية،  �لأنظمة 

�لأنظمة ل �أق�ل با�ستخد�م �لعنف، لأن �لأنظمة �لظالمة و�ل�ستبد�دية تتغذى بالعنف.

وعلى �سعيد �لت��سيات، �أقترح �لآتي:

�أو تم �لن�ص  �لت��سية �لأولى: ل بد من �لمحافظة على �لمكت�سبات �لتي تم د�سترتها 
عليها في �لق��نين و�لت�سريعات خالل �ل�سن��ت �لما�سية، و�لتي تخ�ص حق�ق �لمر�أة.

�لت��سية �لثانية وهي مهمة: �أرى �أن على �لمر�أة �أن تنتقل من مرحلة �لمطالبة بالحق�ق 
و�أن ت�ساهم في جميع  �إلى مرحلة �لفعالية و�لفعل و�لممار�سة على �لأر�ص لنتز�ع حق�قها، 
تنتظر  بيتها  في  م�ستكينة  تبقى  و�أل  و�ل�سيا�سية،  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لحياة  ميادين 
تتحمل  و�لمر�أة  فيه،  و�سعت  �لذي  �ل�سيق  �لحيز  من  نف�سها  ُتخرج  و�أن  �لرجل،  من  �لفرج 
على  لها  ُحدد  بما  ور�سيت  ��ستكانت  لأنها  فيها  و�سعت  �لتي  �ل��سعية  عن  كبيرة  م�س�ؤولية 

�سعيد �لم�ساركة. 

وت�سجيع  �لمر�أة،  ق�سايا  مع  �لإيجابي  للتفاعل  �لإعالم  و�سائل  �لثالثة: دع�ة  �لت��سية 
�لدع��ت لإ�سر�ك �لمر�أة في كافة مناحي �لحياة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية، وفي 
�سناعة �لقر�ر، لهذ� ل بد �أن تك�ن هناك تحالفات ورو�بط بين مختلف �لمنظمات و�لحركات 
و�لتحاد�ت �لن�سائية و�لمدنية �س��ء د�خل �لدولة �ل��حدة �أو مع بقية �لحركات و�لمنظمات 
�لثغر�ت  �سد  �أجل  من  �لعالمي  ل  ولم  و�لإ�سالمي،  �لعربي،  �ل�طن  في  و�لمدنية  �لن�سائية 

و�لأخذ من تجارب �لآخرين في �لجانب �لإيجابي منها.



الباب الرابع: الإ�سالم و»مواطنة« املراأة

316

مركزالقد�سَجمَعكلالتياراتتحت�سقفواحد
كلثم مري�س)29(، �لأردن  

هناك �لكثير مما كنت �ساأطرحه قد تم �لتطرق �إليه، ولذ� �خت�سارً� لل�قت �ساأبعث بر�سائل 
ق�سيرة. طبعًا بالن�سبة لنا نحن �لم�سارك�ن في هذ� �لم�ؤتمر، ق�سية �لمر�أة هي �أوًل ق�سية �إن�سان، 

وق�سية م��طنة، وهذه �لنقطة ل خالف عليها. 
نك�ن  ت��سيات،  ثالث  �أو  بت��سيتين  �لم�ؤتمر  هذ�  من  نخرج  �أن  �أتمنى  للت��سيات  بالن�سبة 
قادرين على �إي�سالها �إلى �سناع �لقر�ر، �أو لمن ه� معني بها ب�سكل مبا�سر، لأن كثرة �لت��سيات 
ت�ستت �لجه�د �أحيانًا، ول ن�ستطيع �أن ننجز منها �سيئًا. فنحن نح�سر م�ؤتمر�ت كثيرة، ونخرج بع�سر 
�أو خم�ص ع�سرة ت��سية، وعند �لنتهاء من �أعمال �لم�ؤتمر ل نعرف �إلى �أين تذهب هذه �لت��سيات. 
�أتمنى �أن نعمل على ماأ�س�سة هذ� �لح��ر على ث��بت �حتر�م �لر�أي و�لر�أي �لآخر، وهنا �أود 
�أن �أ�سجل بالفعل �سكري وتقديري لمركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية �لذي تمكن من جمع هذه 
�لتيار�ت �لمختلفة و�لآر�ء �لمختلفة في م�ؤتمر و�حد، وتحت �سقف و�حد كما يق�ل�ن، و��ستطاع �أن 
يدفعنا لتقبل �آر�ء بع�سنا بع�سًا، رغم �لختالفات في �آر�ئنا، ورغم خلفياتنا �لمختلفة �لأيدي�ل�جية 

و�لفكرية و�ل�سيا�سية. 
د�ساتيرها،  �لآن  تناق�ص  �لتي  �لدول  دع�ة  �إلى  �لت��سيات،  مجال  في  زميلتي  �سبقتني  لقد 
�أن تحافظ على �لمكت�سبات �لتي كانت م�ج�دة ما قبل ث�ر�ت �لربيع �لعربي، و�إلى دع�ة �لإعالم 

�لم�س�ؤول لإظهار ق�سايا �لمر�أة، من منظ�ر �إن�ساني، ومنظ�ر �لم��طنة.

ال�سيخ فريد الباجي)30(، ت�ن�ص:
�قترح على �لم�ساركات �أن يقمن عمليًا باإ�سر�ف مركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية، بتاأ�سي�ص 
�لأم�ر،  جميع  وت�سمل  قيادتكن،  تحت  �لرجل  فيها  يك�ن  و�لبناء  للح�سارة  عربية  ن�سائية  منظمة 
فاأنتن نخبة �لن�ساء �لعربيات، �أتمنى عليكن �أن ل ترجعن �إلى بالدكن ودياركن حتى ت�ؤ�س�سن منظمة 
تق�م بالإ�سر�ف على �ساأن �لمر�أة، ل �أن تك�ن في م�قف دفاعي، بل تك�ن في م�قف �لقيادة �لذي 

يليق بالح�سارة �لعربية.

)29( رئي�سة �سبكة دعم �ملر�أة.
)30( جمعية د�ر �حلديث �لزيت�نية، معهد د�ر �حلديث �لزيت�نية للعل�م و�لدر� �سات �ل�سرعية.
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عريب الرنتاوي:
يمكن �أن ن�سميه منتدى �لن�ساء �لقياديات، �أو منتدى �لمر�أة �لقائدة، �أو �سيئًا من هذ� �لقبيل. 

د. اأعلية عالني)31(، �لجز�ئر:
من حيث �لت��سيات، ربما لم ي�سل مغزى �لمقترح �لذي تقدمُت به للمتحدثة من �ل�سع�دية؛ 
مرتبطين  علماء  ي�سم  لأنه  عنه  �أتحدث  ل  لكن  �لإ�سالمي،  �لفقه  مجمع  هناك  �أن  �أعرف  فاأنا 
بالم�ؤ�س�سة �لر�سمية، �إنما �أنا دع�ت لت�سكيل مجمع فقهي ديني ي�سم علماء �س��ء كان�� مرتبطين 
ب�سفة ر�سمية بالأنظمة ومن �لمجتمع �لمدني، وهذ� �لمجمع ل يك�ن فيه فقهاء فقط، و�إنما ي�سم 
علماء �لدين من مختلف �لمذ�هب، وعلماء �جتماع وم�ؤرخين وباحثين في تاريخ �لأديان �لمقارن، 
�أني �سمعت مقترحًا �آخر ح�ل  بمعنى �أن يك�ن بمثابة معهد دولي في �لم�ساألة �لدينية، ويخيل لي 
مجمع لالأديان كافة، في هذه �لحالة �أك�ن قد قدمت مقترحًا ثانيًا. و�لمهم �أنه عندما ي�سم �لمجمع 
�لم�ستقلين  من  و�س��سي�ل�جيين  �جتماع  وعلماء  وم�ؤرخين  وباحثين  وعلماء  ر�سميين،  دين  علماء 

ومن �لمجتمع �لمدني، حينذ�ك تك�ن �لنتيجة �أف�سل.
في  متخلفين  نك�ن  �أن  �لإ�سالمي،  �لعربي  �لعالم  في  جعلنا  �لذي  �ل�سيء  �إن  لأق�ل  و�أختم 
فهم �لتيار�ت �لدينية، ه� �أننا لم نقم باإ�سالح �لفكر �لديني، بينما قامت �أوروبا باإ�سالح فكرها 
يكّفر  من  فينا  �لآن  لغاية  نحن  �لديمقر�طية.  و�لبد�ئل  �لم��طنة،  و�ختارت  قرون،  منذ  �لديني 
�لديمقر�طية، وفينا مْن ل يكفرها، وفينا من يعتبر حق�ق �لمر�أة جزءً� رئي�سيًا في �لإ�سالم، وفينا 
من يعتبرها جزءً� ثان�يًا في �لإ�سالم. �إذً�، هذ� ه� �لم�سهد: عندما يك�ن في هذ� �لمجمع علماء من 
كافة �لمذ�هب، ر�سميين �أو م�ستقلين ومن �لمجتمع �لمدني، ومن خبر�ء في علم �لجتماع و�لتاريخ، 
ومن جهات مختلفة و�خت�سا�سات مختلفة لها عالقة بعلم �لأديان �لمقارن، ربما يمثل هذ� فر�سة 
لت�سكيل ما �أ�سميته بد�ية �إ�سالح �لفكر �لديني و�لذي من دونه لن ينجح ل ربيع عربي ول خريف 

من �أي ن�ع.

اإبراهيم ال�سرحان)32(، �لبحرين:
لدّي مقترح �أتمنى �أن يبد�أ �لترويج لم�سروع برلمان �لمر�أة �لعربية، في �لدول �لعربية، مع 
م�سروع فكرة برلمان لل�سباب، ول �أريد �أن ُيفهم باأنني �أدع� ليك�ن هذ� �لم�سروع بدياًل عن تمثيل 
�لمر�أة في برلمانات دولها، �أي برلمانات �أقطارنا �لعربية، �لمطل�ب �لآن ه� مجرد �لترويج لهذ� 

�لم�سروع �إلى �أن يكتب له �لنجاح ويطبق. 

)31( �أ�ستاذ يف جامعة من�بة.
)32( حمام ونا�سط حق�قي، وباحث يف �ل�س�ؤون �لبحرينية.
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اأفكاراأوليةلمقترحاأجندةعمل

عريب الرنتاوي، مركز �لقد�ص

نجمل  �أن  �أود  �لنتهاء  على  �سارف  حيث  �لأخير،  �لهزيع  من  �لم�ؤتمر  يقترب  فيما 
ونلخ�ص ونركز على ما نحن قادم�ن عليه. حقيقة هناك مجم�عة �أفكار �أمكن �لتقاطها من 
مد�خالتكم ونقا�ساتكم في هذ� �لي�م، و�لتي يمكن �أن ت�سكل ن��ة للت��سيات �إن رغبتم، �أحبذ 
�أن �أوجز بع�ص هذه �لأفكار حتى ن�سلط �لأ�س��ء عليها �أكثر، ونركز �أكثر على بع�ص �لنقاط، 

ربما �أكثر من غيرها من �لنقاط �لأخرى.

و�أطر،  �أ�سكال،  عن  �لبحث  عبر  �لتن�سيق  م�ساألة  في  �ل�ستمر�ر  على  ركز  �لجميع   
في  لكنها  مختلفة  بلغة  عنها  عبرو�  و�لم�ساركين  �لم�ساركات  ومعظم  و�سبكات،  و�ئتالفات، 
�لنهاية بالم�سم�ن نف�سه. درجة �لثقة بهذه �لأدو�ت متفاوتة بيننا، فالبع�ص يعتقد �أن �لنق�سام 
�إلى مطرح،  �أن ي�سل  �أبدي، ول يمكن  �لمدنية  و�لتيار�ت  �لإ�سالمية  �لتيار�ت  بين  �لعم�دي 
و�سخ�سيًا ل�ست من �أ�سحاب هذه �لنظرية، �أعتقد �أنه لي�ص لدينا �لخيار �أو ترف �لق�ل باأن 
هذ� خيار �أو لي�ص خيارً�، �أق�ل �إن هذ� قدر، وهذه حقيقة وو�قع، ما د�مت مجتمعاتنا م�سكلة 
على هذ� �لأ�سا�ص، فاأمامنا و�حد من خيارين: �إما نعي�ص مع بع�سنا بع�سًا وفق ق��عد لعبة 
بغالب  ينتهي  لن  �أنه  �لثاني،  �ل�سيناري�  في  ما  و�أ�س��أ  بع�سًا،  بع�سنا  نقتل  و�إما  عليها،  متفق 
ومغل�ب، بل �لكل مغل�ب ومدمر، وحينها �سنرجع �إلى �سيغة رئي�ص وزر�ء لبنان �لأ�سبق �ل�سيد 

�سائب �سالم يرحمه �هلل »ل غالب ول مغل�ب«.

مرة �أخرى، �ل�ستئ�سال جربناه. �ن�س�� �لربيع �لعربي، فهذ� فقط عمره ثالث �سن��ت، 
فنحن من مطلع مرحلة �لتحرر �ل�طني، دول �ل�ستقاللت �ل�طنية بعد �نتهاء حقبة �ل�ستعمار 
�لغربي لبلد�ننا �أو لدولنا، وبعد ت�سفية حقبة �ل�ستعمار في �لمنطقة، و�لتحرر من �لنتد�بات 
�لأجنبية، �أ�سبحنا كما يق�ل �لمثل »كلما دخلت �أمٌة لعنت �أختها«، ياأتي �لبعثي�ن �أو �لق�مي�ن 
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على �لحكم، فيعلق�ن �لم�سانق لكل �لتيار�ت �لثانية. وحين ياأتي �ل�سي�عي�ن ويت�سلم�ن �لحكم، 
يعلق�ن �لم�سانق لكل �لتيار�ت �لثانية، ثم ياأتي �لإ�سالمي�ن بنهم غير طبيعي لل�سلطة و�لحكم. 

د�خل  �ل�سر�ع  وي�سبح  بع�سًا  بع�سنا  باإق�ساء  نق�م  لإق�سائه،  �أحدً�  نلقى  ل  وعندما 
�لتيار �ل��حد، �لتيار نف�سه يت�سارع على �لحكم. �لبعث في �س�ريا و�لعر�ق؛ حرب باردة بينهما 
لمدة تزيد على ع�سرين �أو ثالثين �سنة. و�نتم تتذكرون ذلك، في جن�ب �ليمن، جرت �أب�سع 
�لمجازر، ومجازر على �له�ية في جمه�رية �ليمن �لديمقر�طية �ل�سعبية، حدثت بين �لتيار 
�لتاريخية  �لقياد�ت  بكل رم�ز  �أطاحت  �لتي  �لكادر«  نف�سه، دللة مجزرة »مدر�سة  �لي�ساري 
للحزب �ل�ستر�كي �ليمني، على �سبيل �لمثال. ل نريد �أن نتحدث عن حركة حما�ص، وحركة 
ذلك،  �إلى  وما  وغيرها  �لفل�سطينية..  �لفل�سطينية  و�لخالفات  غزة،  في  و�ل�سر�ع  فتح 
وحيثما  ذهبنا،  حيثما  �أننا  بمعنى  �ل�س�د�ء،  و�لع�سرية  �لجز�ئر،  في  حدثت  �لتي  و�لمجازر 
�لتيار�ت و�لتي كانت كافية لبتالعنا جميعًا.  �أو �رتحلنا، نرى بح�ر �لدماء بين هذه  حللنا 
ومع ذلك برغم كل هذه �لمجازر و�ل�سر�عات، لم ن�سل �إلى نتيجة، ل �لإ�سالمي�ن �ختف��، 
ول �لق�مي�ن �ختف��، ول �لي�ساري�ن �ختف��، ول �لليبر�لي�ن �ختف��، فهل �آن �لآو�ن �أن نتفق 

جميعًا على ق��عد لعبة: فال �لإ�سالمي �سي�سبح �سي�عيًا، ول �ل�سي�عي �سي�سبح �إ�سالميًا. 

وباخت�سار �سديد، فاإن م��س�ع �إخفاء �أو �جتثاث �لآخر يجب �أن تن�س�ه. هل بالإمكان 
�أن نتفق على ق��عد لعبة، ندير من خاللها وننظم من خاللها، خالفاتنا و�ختالفاتنا؟ فما 
هي هذه �لق��عد �لتي يمكن �أن نر�سيها فيما بيننا؟ �سحيح �أن �لبع�ص ربما ما ز�ل متمتر�سًا 
�أو مياًل �إلى نفي فكرة �لتعاي�ص و�لتعاون �لم�سترك..�إلخ، لكنني م�ؤمن فيها ب�سكل خا�ص منذ 

�سن��ت.

�لعربي،  �لربيع  ث�ر�ت  قبل  بالمنا�سبة  �لم�سروع  هذ�  بد�أنا  �لقد�ص،  مركز  في  ونحن 
بخم�ص �أو �ست �سن��ت، وعقدنا �أول م�ؤتمر �سخم من هذ� �لن�ع، عقدناه �إ�سالميين وعلمانيين، 
كان في �لعام 2005، وكان �سعاره »نح� خطاب �إ�سالمي، ديمقر�طي، مدني«، و�لنظرية �لتي 
دولنا  في  ديمقر�طية  ل  �لأولى،  �لفر�سية  فر�سيتين:  على  تق�م  �لم�سروع  هذ�  عليها  ُبني 
ومجتمعاتنا بدون �لإ�سالميين، وفي �لمقابل ل ديمقر�طية �إل �إذ� تط�ر �لخطاب �لإ�سالمي 
�لعلمانيين،  على  �أي�سًا  ينطبق  �لإ�سالميين،  على  هذ�  ينطبق  ومثلما  �لجميع،  على  و�نفتح 
ومثلما ي�جد �إق�سائية �إ�سالمية، هناك �إق�سائية علمانية، وهناك علمانية متطرفة، وهناك 
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تعرف�ن،  كما  علمانيات  و�لعلمانية  للدين،  نابذة  علمانية  �أي�سًا  وهناك  �إق�سائية،  علمانية 
�أي�سًا مد�ر�ص ومد�ر�ص في هذ� �لمجال، فهناك قدر  �أ�ساتذة في ذلك، و�لإ�سالمي�ن  و�أنتم 

هائل من �لتن�ع �لمتعدد د�خل كل تيار من هذ� �لتيار�ت.

�إلى نتائج وت��سيات،  فيما يخ�ص م��س�عنا �لذي نناق�سه ونبحثه ونريد �لت��سل فيه 
�أرى �أن هناك خيطًا وقا�سمًا عميقًا فيما بيننا، فرغم كل �ل�سخب و�لت�سنج و�لت�تير و�لنبرة 
ومد�خالتنا،  وكلماتنا  خطاباتنا  طبعت  �لتي  �أحيانًا  و�لحادة  و�ل�سارخة  و�لمدوية  �لعالية 
وتمثيلها،  م�ساركتها،  حيث  من  �لمر�أة،  لق�سية  �لنت�سار  ه�  يجمعنا  ق�ي  خيط  هناك 
وحق�قها، وتمكينها �سيا�سيًا و�قت�ساديا و�جتماعيًا، ود�سترة حق�قها، وق�ننة هذ� �لحق�ق، 
�لتعابير  �إلى غير ذلك من  �لم�ساو�ة و�لعد�لة و�لإن�ساف و�لمنا�سفة مع �لرجل...  و�سمان 

�لتي درجت على �أل�سنتكم خالل �لي�مين �لفائتين ح�ل هذه �لنقطة تحديدً�. 

�لتطرق  �لتي تم  �لنقاط �لخالفية  �أن نبحث عّما ه� م�سترك �سمن  �أوًل  ولكن دع�نا 
�إليها، وعالمنا �لعربي مليء بهذه �لق�سايا �لخالفية، و�لذي يرغب في �لبحث عن �لخالفات 
من �ل�سهل �أن يجدها. نعم بمقدورنا �أن نخلع خالفاتنا جانبًا ونبحث عن �أن�سطة وفعاليات في 
هذ� �لم��س�ع. �إن �سئتم، �أ�سبحنا جميعًا، نحن �أع�ساء هذ� �لم�ؤتمر، ن��ة لمنتدى �لقياد�ت 
�لقياد�ت  منتدى  �أو  �أحر�ر،  �أنتن  �لعربيات  �سفة  تردن  ل  كنتّن  �إن  �لعربيات،  �ل�سيا�سيات 
�ل�سيا�سية �لن�سائية، ويمكن لمركز �لقد�ص �أن يق�م بدور �سكرتارية مبدئية لتن�سيق �أعمال هذ� 
�لعمل  �أجند�ت  و�لم�ساعدة في �سياغة  وتج�سير  وتن�سيق  ت�زيع  يت�لى مهمة  �لمنتدى، بحيث 
�أن نفتح غرفة �فتر��سية على �لإنترنت،  �لم�سترك �لالحقة وبالت�ساور معكم جميعًا، ويمكن 
ت�سكل نافذة على �لجميع، نتناق�ص فيها، نتجاذب فيها �لأفكار و�أطر�ف �لحديث ون�ستعر�ص 
�أفكارنا، و�ل�سيدة زهيرة كمال طرحت �سباحًا فكرة ممتازة في هذ� �لمجال، باأنه يمكننا �أن 
نثير �أ�سئلة ومن ثم نتلقى �إجابات عنها، وتك�ن هذه �لأ�سئلة متن�عة، ذ�ت طابع فكري، وذ�ت 
طابع �سيا�سي، ثم ت�سدر هذه باأور�ق عمل، ت�سدر وتن�سر بكر��سات وبتقارير، كل هذه �لق�سايا 
يمكن �أن تتم د�خل هذ� �لمنتدى، وت�سدر عنه كل هذه �لتقارير و�لكر��سات.. وما �إلى ذلك. 

فعلى �سبيل �لمثال، �لي�م ناق�سنا فكرة »�لمر�أة و�ل�لية �لعامة«، غدً� يمكن �أن نطرحها 
كم��س�ع على �سفحة �لإنترنت �لخا�سة بالمنتدى، ويمكن �أن نجمع منكم ومن غيركم �آر�ء 
كل �لتيار�ت وكل �لمد�ر�ص �ل�سيا�سية و�لفكرية و�لأيدي�ل�جية و�لثقافية، �إ�سالمية وعلمانية، 
ح�ل هذ� �لم��س�ع، ومن ثم ت�سدر كن�سرة �أو كر��ص عن هذ� �لمنتدى وي�زع على �لجميع، 

وتك�ن هذ� �آلية من �آليات �لح��ر بين مختلف �لتيار�ت.
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عندما  �لم�ؤتمر،  جل�سات  خالل  منكم  �إليه  ��ستمعنا  ما  �سمن  من  �أي�سًا  ثانية،  فكرة 
نتحدث عن �لم�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة، يجب �أن نتطرق في حديثنا لالأحز�ب �ل�سيا�سية، لأن 
�لم�ساركة �ل�سيا�سية لي�ست معلقة في �له��ء، فلها �أطر وقن��ت يتم �لعمل من خاللها؛ �أحز�ب 
�سيا�سية، حكم محلي �أو بلديات، برلمان، وحك�مة �أو �سلطة تنفيذية، �ألي�ص كذلك؟ هذه هي 
وهنا  خاللها.  من  �لعمل  للمر�أة  يمكن  و�لتي  �لمت�فرة،  �لأربع  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  قن��ت 
�ن�سب تقريبًا �هتمامنا �لرئي�سي على �لم�ساركة �ل�سيا�سية، و�إن ُطرحت بع�ص �لق�سايا �لتي 
لها عالقة بالتمكين �لقت�سادي و�لجتماعي و�لتعليمي، وغير ذلك، و�لق�سايا �لتي طرحتها 
�لأخ��ت �ل�س�ريات في هذ� �لمجال، من م�قع �لجرح �ل�س�ري �لعميق �لذي ينزف من �أرو�حنا 
و�أج�سادنا جميعًا، ولي�ص من �أرو�ح و�أج�ساد �ل�س�ريين و�ل�س�ريات فقط. هذه �س�ريا يا �إخ��ني 

و�أخ��تي حا�سرة من ح���سر �لعالم �لعربي �لمهمة! 

على �أية حال، يمكننا كمنتدى �أن نفكر بمبادر�ت يمكننا �لقيام بها. فعلى �سبيل �لمثال، 
هل يمكن �أن نطلق مبادرة لها عالقة بتط�ير �لأنظمة �لد�خلية لأحز�بنا �ل�سيا�سية؟ �ترك�� 
قان�ن �لأحز�ب �لذي تقره حك�ماتنا ودولنا وبرلماناتنا جانبًا، �أنا �أق�سد �لأنظمة �لد�خلية 
�أن نطلق مبادرة نت�سارك فيها جميعًا لتمكين �لمر�أة د�خل  �ل�سيا�سية. فهل يمكن  لأحز�بنا 

�لحزب �ل�سيا�سي �لعربي؟ 

لماذ� ن�سبة �لمر�أة، �لن�سبة �ل��قعية، ل�ج�د �أو م�ساركة �لمر�أة في �لأحز�ب �ل�سيا�سية 
�لأردنية، �أقل من 10 %؟ وعندما نذهب �إلى �لم�ست�ى �لقيادي في هذه �لأحز�ب �ل�سيا�سية، 
لتح�سين  وديك�ر�ت  �سكرتارية  عن  عبارة  �لن�س�ة  تكن  �أن  يمكن  �لن�ساء.  من   %  1 نجد  لن 
وجه هذ� �لحزب �ل�سيا�سي �أو ذ�ك. ومثلما تتجمل �لأنظمة �ل�سيا�سية �لعربية بالن�ساء عبر 
�أي�سًا بالن�ساء.  �أو ما �سابه ذلك، تتجمل �لأحز�ب �ل�سيا�سية  و�سع �مر�أة في من�سب وزيرة 
لنتحدث ب�سر�حة، و�أنا حزبي �سابق، وكنت �سخ�سيًا من �سديدي �لحما�ص لالحتفال بي�م 
�لمر�أة �لعالمي في �لثامن من �آذ�ر من كل عام. وكنا ن�ستري �لكيك و�ل�رود، ونقيم �حتفاًل 
�ساخبًا بهذه �لمنا�سبة، وبعد �لنتهاء من �لحتفال، نطلب �أو ناأمر �لفتيات و�لن�ساء بتنظيف 
تنظيف  عند  ولكن  ور�ٍق،  جميل  ب�سكل  نحتفل  وو�قع،  تجربة  عن  �أتحدث  هنا  �لطاولت. 

�لطاولت وجلي �ل�سح�ن، نق�ل »هّيا يا �سبايا، وين �لهمة؟«. 

خال�سة �لق�ل، يمكن �أن نطلق مبادرة لها عالقة بتمكين �لمر�أة في �أحز�بنا �ل�سيا�سية 
�لعربية، وهذه �لمبادرة يمكن �أن تاأخذ �أ�سكاًل متعددة، بحيث نبد�أ ب�سياغة �أفكار ومقترحات، 
�لحزب  د�خل  �لمر�أة  دور  لتعزيز  وت��سيات  �أفكار  من  تقترح�ن  ما  ح�ل  معكم  نت�ساور  ثم 

�ل�سيا�سي �لعربي. 
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في معظم �لدول، �لذين ي�سل�ن حاليًا �إلى �لبرلمان، �إنما ي�سل�ن عن طريق �لأحز�ب 
نعزز ح�س�رها  فاإننا  �ل�سيا�سي،  �لحزب  د�خل  ومكناها  �لمر�أة  دور  فاإذ� عززنا  �ل�سيا�سية، 
في �لبرلمان �أي�سًا، وبالتالي ��ستتباعًا في �لحك�مة، �ألي�ص كذلك؟ ل باأ�ص، ولكن هل يمكن 
�أن يتط�ر �لأمر فتق�م د. عيدة �لمطلق، وترتب لقاء بيننا وبينكم في ي�م من �لأيام، �أو مع 
وفد منكم، نذهب ونلتقي �لمر�قب �لعام لالإخ��ن �لم�سلمين في �لأردن، د. همام �سعيد، �أو 
�لأمين �لعام لحزب جبهة �لعمل �لإ�سالمي د. حمزة من�س�ر، ونق�ل له يا �سيخنا تف�سل هذه 
�لأفكار و�ل�ستخال�سات �لتي ت��سلنا �إليها، ونريد �أن ت�ستغل�� عليها، ويك�ن �ل�فد م�سكاًل من 
�سخ�سيات رفيعة �لم�ست�ى مثل ح�سر�تكم، من كل �لتيار�ت؟ ويمكن �أن نذهب �أي�سًا �إلى عبد 
�ل��سع غير مقب�ل،  له هذ�  و�لتنمية، ونق�ل  �لعد�لة  �لإله بنكير�ن ونتحدث معه عن حزب 
ونذهب لحزب �لتقدم و�ل�ستر�كية، ونذهب ونجتمع مع �لحزب �ل�ستر�كي �ليمني، �أو �لتجمع 
�ليمني لالإ�سالح، ونطلق �سل�سلة من �لمبادر�ت �لتي لها عالقة، �بتد�ء بتط�ير دور �لمر�أة 

�لعربية في �لحزب �ل�سيا�سي �لعربي. 

هل يمكننا بعد ذلك �أن نفكر بمنظ�مة لها عالقة بقان�ن �لأحز�ب �ل�سيا�سية في وطننا 
�لعربي؟ بما يمّكن �لن�ساء د�خل هذه �لأحز�ب. ول �أريد هنا �أن �أدخل في كل �لأب��ب وهي 
كثيرة حقيقة في هذ� �لمجال، نحن هنا في هذ� �لم�ؤتمر، م��س�عنا �لن�ساء،.. و�لن�ساء فقط. 
هل يمكننا �أن ن�سيغ مجم�عة من �لأفكار لها عالقة بتط�ير ق��نين �لأحز�ب �ل�سيا�سية بحيث 

ت�سبح ق��نين م�ستجيبة للجندر، مثلما ت�جد م��زنة م�ستجيبة للجندر؟ 

وكما �أن هناك �أحز�بًا �سديقة للن�ساء، هناك �أحز�ب �سيا�سية طاردة للن�ساء. هل يمكننا 
�إطالق مبادرة من هذ� �لن�ع؟ هل يمكننا و�سع معايير عربية لق��نين �أحز�ب �سديقة للن�ساء، 
وي�ست�ي في ذلك �بن حركة فتح و�بن حركة حما�ص، د. نجاة �أب� بكر، و�ل�سيدة مفيدة، بما 
على  وينطبق  �لبحرين،  في  و»وعد«  »�ل�فاق«  جمعيات  على  ينطبق  وهذ�  فل�سطين،  يخ�ص 
�لمنبر و�لتحاد وهيئة �لتن�سيق و�لئتالف وجماعة �لإخ��ن �لم�سلمين وغيره.. وغيره، وتيار 
بناء �لدولة في �س�ريا، وينطبق على �لحزب �ل�سي�عي �لأردني، وجماعة �لإخ��ن �لم�سلمين، 
و�سبع وع�سرين حزبًا �سيا�سيًا مرخ�سًا في �لأردن، من مختلف �لم�سارب �ل�سيا�سية و�لفكرية 
و�لأيدي�ل�جية، وهذ� م��س�ع و�حد يخ�ص �لجميع، فم��س�ع تعزيز قان�ن �لأحز�ب �ل�سيا�سية 
بهدف تمكين �لمر�أة د�خل �لأحز�ب �ل�سيا�سية لتك�ن �سديقة للن�ساء، و�لم�ساعدة في تمكين 

�لمر�أة في �لأحز�ب �ل�سيا�سية. هذ� على �سبيل �لمثال، ويمكن �أن ن�سيغ مبادرة في ذلك. 
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 %  50 �لأحز�ب �لتي تتلقى تم�ياًل من م��زنة �لدولة، نزيد هذ� �لتم�يل مثاًل بن�سبة 
لالأحز�ب �ل�سيا�سية �لتي ل يقل عدد �لن�ساء فيها عن 30 % من مجم�ع �لع�س�ية فيها، هذه 
فكرة قد تك�ن عابرة، وقد ل تك�ن فكرة �سحيحة، لكن �لمهم �أن نت�ساعد مع بع�سنا بع�سًا 

على تجميع مجم�عة من �لأفكار لنعمل عليها جميعنا في �لم�ستقبل. 

ويمكن �أن ن�ستغل معًا على قان�ن �نتخابات، ي�سمل �لك�تا �أو ت��سيع �لك�تا، لأن �لغالبية 
»�لتمييز  تقلن  كما  �أو  �لن�سائية،  �لك�تا  مع  هّن  �لم�ؤتمر  هذ�  في  �لم�ساركات  �لن�ساء  من 
�أفكارً� محددة  �أن نطرح  �أي�سًا  يمكننا  �لنق�سبندي.  بارعة  د.  قالت  وكما  للمر�أة.  �ليجابي« 
لي  يتهياأ  �أو  و�عتقد،  �لمجال.  هذ�  في  برلمانات  وننا�سد  ر�سائل  ونبعث  حك�مات  ونخاطب 
مدني،  مجتمع  منظمات  من  عري�سة   60 �أو   50 تاأتيه  عندما  عربية  حك�مة  رئي�ص  �أي  �أن 
ومن حركات و�تحاد�ت ن�سائية، ومن �أحز�ب �سيا�سية، ومن �تحاد�ت �سبابية، ومن قياد�ت 
�إليه �ل�ف�د، في نهاية �لأمر »�سي�ستحي«، و�سيتعامل مع هذ� �لم��س�ع بكل  ن�سائية، وتذهب 

جدية، وهذه �أي�سًا يمكن �أن تك�ن من �سمن �لمبادر�ت �لم�ستركة �لتي يمكننا �لعمل عليها. 

م��س�ع �آخر، تم �لتطرق �إليه، و�لتحدث فيه كثيرً�، و�أنا ل �أق�م بالتاأليف، و�إنما �آخذ 
من �لأفكار و�لمقترحات �لتي تقدمتم بها في هذ� �لم�ؤتمر من خالل مد�خالتكم، و�أحاول �أن 
�أبل�ر هذه �لأفكار و�لمقترحات و�لت��سيات �لتي تقدمتن بها، و�أحاول �أن �أركز و�أجمع ل �أكثر 

ول �أقل في هذ� �لمجال.

م��س�عة �لفكر �لن�س�ي، �أل ت�ساطرونني �لر�أي �أنه �سعيف في عالمنا �لعربي، وبالذ�ت 
ن�س�يات  مفكر�ت  لدينا  هل  �لمجال.  هذ�  في  �لتعبير  لي  جاز  �إن  �لإ�سالمي  �لن�س�ي  �لفكر 
�إ�سالميات؟ هل ممكن �أن نعمل قاعدة معل�مات ح�ل �لمفكر�ت و�لباحثات �لإ�سالميات في 
�لبحث عن  ويبذل جه�دً� م�سنية في  �لقد�ص،  »يت�سح�سط« مركز  �أن  فبدل  �لعربي.  عالمنا 
مفكر�ت وباحثات �إ�سالميات في عالمنا �لعربي، ويتلقى �عتر��سات من هت�ن �لفا�سي، ومن 
غيرها من �لن�ساء، ب�سيغة �أين �لن�ساء؟ ولماذ� كل �لمفكرين من �لرجال؟ و�أنتم ذك�ري�ن، 
و�لحق�قيات  و�لبرلمانيات  �لمفكر�ت  من  �سبكة  لدينا  كان  ل�  حقيقة  ذك�ري.  ومجتمع 
و�لباحثات و�لم�ؤرخات و�لمفكر�ت في عل�م �لدين و�لجتماع، ونا�سطات ومتخ�س�سات في 
�لعل�م �ل�سيا�سية و�ل�س��سي�ل�جية و�لمجتمعية و�لقت�سادية، ل� كان هذ� مت�فرً� لنا في مركز 
�لقد�ص لغرفنا من هذ� �ل�سبكة، و�خترنا �لباحثة �لمتخ�س�سة في �لمجال �لذي نريد. ومثلما 
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�أعمل �سخ�سيًا �سيعمل �لع�سر�ت مثلي، �سيء م�سابه، بهذ� �لمعنى.

هل يمكن �أن نفكر بت�فير دعم للفكر �لن�س�ي؟ على �سبيل �لمثال، �لباحثة فالنة تريد �أن 
تعمل كتابًا �أو بحثًا ما عن �لفكر �لإ�سالمي. وتط�يرً� للمحا�سرة �لبديعة �لتي قدمها �سيخنا 
د. فريد قبل قليل، يمكن �أن تطبع في كتاب وتن�سر وت�زع. فهذ� �لبحث بحاجة �إلى جهد وتفرغ 
على �لأقل �سنة زمان حتى تتمكن من �إعد�د بحثها ب�سكل عميق و�سامل، هذ� كله بحاجة �إلى 
�إلى  �لمقابالت، هذ� بحاجة  و�إجر�ء  �لم�سادر  و�لبحث عن  و�ل�سغل  �لبحث  م�ساريف، لأن 
�أو  ع�سرة  �إلى  بحاجة  �ألي�ست  �لمبلغ.  هذ�  لتدبير  م�ستعدين  نك�ن  �أن  ويجب  مالية،  تكاليف 
�لفترة؟ فال خير  نف�سها وعلى بحثها خالل هذه  لكي ت�سرف على  �ألف دولر  خم�سة ع�سر 
فينا �إن لم ن�ستطع تاأمين مبلغ كهذ� لتغطية م�ؤلف لإحدى �لمفكر�ت �لإ�سالميات. بهذ� يمكن 
يمكننا  هل  بيننا.  فيما  �لم�سترك  �لتن�سيق  عبر  �لعربيات،  و�لمفكر�ت  �لباحثات  عمل  دعم 
�لتفكير في �إطالق �إنتاج �لفكر �لن�س�ي في هذ� �لمجال؟ هذه فكرة �أ�سعها بين �أيديكم، لأن 
�لمكتبة �لعربية و�لإ�سالمية ما ز�لت على هذ� �ل�سعيد، فقيرة، و�لآخرون ُيجرون بح�ثًا عنا 

في �لعديد من �لميادين �أكثر مما نجري نحن بح�ثًا عن �أنف�سنا. 

هناك فكرة �أخرى طرحت �لي�م، و�عتقد باأنها من �لأفكار �لمتن�رة �أي�سًا و�لمهمة في 
م��جهة فقهاء �لظالم وهم ُكثر، وهم �لذين يبذل�ن �لجه�د لخطف �لروؤية �لإ�سالمية ب�سكل 
�أو باآخر، لأن �س�تهم جاذب لالإعالم، وفتاو�هم �ساذة، و�لإعالم يبحث عن كل ما ه� �ساذ. 
فالإعالم ل يبحث عما ه� عاقل وحكيم ومعتدل و�إيجابي وينفع �لنا�ص، �لإعالم بحاجة �إلى 
ق�سة �أو خبطة �سحفية كما يق�ل�ن، بحاجة �إلى ف�سيحة، بحاجة �إلى عر�ص ليتغنى وليرق�ص 
فيه، هذ� ه� �لإعالم، وها هي طبيعته، و�أنا د�ئمًا �أق�ل �إن �لإعالم بحاجة �إلى جنازة لي�سبع 

فيها لطمًا. 

�مر�أة محترمة  �لعربية  �لمر�أة  �إن  له  وقال في محا�سرة  �سيخ جليل  فاإذ� خرج علينا 
ومقدرة، وهي تربي �أولدها ب�سكل جيد، وهي �سريكة للرجل في كل �سيء، �أتحدى �إذ� ن�سر �أحد 
من �ل�سحفيين هذه �لمحا�سرة، حتى ل� مجرد خبر �سغير. ولكن �إذ� خرج علينا �سيخ، من 
ه�ؤلء �ل�سي�خ �سذ�ذ �لآفاق، وقال �إن من حقك �أن تتزوج خم�سين �مر�أة مما ملكت �أيمانكم، 

�أنا متاأكد �أن كل �سفحات �لجر�ئد وو�سائل �لإعالم و�لف�سائيات �سُتفتح له بكل تاأكيد. 

مرة �أخرى، ل �أحد يل�م �لإعالم، فالإعالم بطبيعته يبحث عن هذ�، ولكن في �لمقابل، 
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هل يمكن لهذ� �لمنتدى �أو هذه �ل�سبكة، �أو هذه �لمجم�عة من �لنا�ص، �أن تح�سد خلفها علماء 
�لأمة �لمتن�رين و�لم�ستقلين؟ نحن ل نريد علماء �سالطين، ول�سنا بحاجة �إلى فقهاء ظالم 
وكه�ف في �ل�قت نف�سه. هل خلت �لأمة من �لعلماء �لم�ث�قين؟ �أنا �أجيب  و�أق�ل: ل ي�جد مثل 
ه�ؤلء �لعلماء، فهل نحن قادرون على �أن نبني �سبكة ونت�سل بهم، لن�ستفيد من خبر�تهم، من 

ح�سهم، من �إنتاجهم �لفكري، ونروج لإنتاجهم؟ �ألي�ص هذ� دورنا ودوركم؟ 

�أ�سابيع  �لفتاوى �لظالمية، ونحن كنا قبل  �إلى بع�ص  �س�ريا، تطرقت  �أميرة ملك من 
لأنه  �لأردنية،  �لن�سائية  �لحركة  �أل�م  وو�س�ح  ب�سر�حة  �أنا  �لن�ع،  هذ�  من  نقا�ص  في  قليلة 
�لإفتاء  لهذ�  بالت�سدي  �لقيام  �أن  تفتر�ص  �أنها  ل�  �لميد�ن، كما  لها �س�ت في هذ�  يكن  لم 
لالإفتاء  م�ؤهلة  غير  �أنها  �أو  �لقدرة  لديها  تكن  لم  و�إذ�  �أخرى.  جهات  و�جب  ه�  �لظالمي، 
�لدع��ت  هذه  لم��جهة  م�ؤهل  ه�  بمن  لت�ستنجد  �لإفتاء،  على  �ل�ساذ  لالفتر�ء  و�لت�سدي 
�أعمالنا، فال يج�ز  �أن ن�سعه على جدول  �أقل تقدير  ي�ستحق على  �لم��س�ع  �لظالمية. هذ� 
�أن نترك �ل�ساحة لهم وحدهم، ليعيث�� فيها ف�سادً� و�إف�سادً�، وهذ� لي�ص م�سدره �لإخ��ن �أو 
�ل�سلفي�ن، �إنما ه� �سذوذ فكري بكل ما للكلمة من معنى، و�ل�سمت على فتاوى كهذه خطير 
يمثل�ن  ل  �ل�س��ذ  �ل�سي�خ  �أن ه�ؤلء  �إ�سالمية، بحجة  نقبل من حركات  �أن  يمكن  فهل  جدً�. 
�سحيح �لإ�سالم، �أن ت�سمت حيال فتاو�هم، ول ناأتي على ذكر �سيرتهم، هذ� م�قف خاطئ 
وغير جائز، بل يجب �أن نت�سدى لهم، لأنه عندما ي�سدر بيان من جماعة �لإخ��ن �لم�سلمين 
�لد�ست�ر ويهاجم فيه  �لرنتاوي في �سحيفة  يكتبه عريب  �أكبر من مقال  له وزن  �سد ه�ؤلء 
ه�ؤلء �لنا�ص، ويت�سدى لهم، لأن �لمطل�ب ه� �سحب �لغطاء عنهم من قبل تيار �إ�سالمي مهم 

على �ل�ساحة �لأردنية.

لغيرنا؟  �لأمر  هذ�  نترك  �أم  �لن�ع؟  هذ�  من  باأن�سطة  نق�م  �أن  ك�سبكة  لنا  يمكن  هل 
نحن حاليًا نعمل على �إعد�د خريطة ل��قع �لحركات �لإ�سالمية في �لأردن، و�إن�ساء �هلل تك�ن 
بم�ؤ�س�ساته  �لر�سمي  �لإ�سالم  �لدر��سة  و�ست�سمل  �لعام.  هذ�  �أو��سط  جاهزة  �لدر��سة  هذه 
�لمعروفة في �لدولة �لأردنية، �لثالث م�ؤ�س�سات �لرئي�سية، هذه �لم�ؤ�س�سات ل تق�م بهذ� �لدور، 
�أح��ل �سخ�سية؛ مثل  تتعلق بق�سايا  �لر�سمي  �لإ�سالم  �لتي ت�سدر عن  �لفتاوى  % من  و99 
ي�مية  معامالت  وهذه  �لأيتام،  �أم��ل  على  و�ل��ساية  �لإرث،  ت�زيع  وق�سايا  �لزو�ج،  ق�سايا 
للنا�ص، وهي مهمة، ولكن كل هذ� �لحديث فردي يهم فردً� من عائلة، �أو عائلة معينة، ول يهم 
�لمجتمع ككل. فاإذ� كان فالن لديه م�سكلة في �لمير�ث، ي�ستطيع �أن يذهب �إلى د�ر �لق�ساء 
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�أو �لإفتاء �أو �إلى �لمحكمة ويتم حل �لم�سكلة، ولكن ماذ� ب�ساأن ه�ؤلء �ل�سي�خ �لذين يحفرون 
عميقًا في مجتمعاتنا، ويخرب�نها من جذورها، من �سيت�سدى لهم ب�سر�حة؟ و�أين �لحركة 

�لن�سائية في هذ� �لمجال؟ 

�أن رئي�ص �ل�زر�ء �لأردني »ركب ر�أ�سه«،  �أعجبتني فكرة و�أده�ستني حقيقة، وهي  لقد 
كثيرً�  تاأثر  �لذي  فمن  �ل�ساعة.  نغير  �أن  نريد  ل  �لمملكة،  في  �سيفي  ت�قيت  ي�جد  ل  وقال 
و�لدنيا ظالم،  يقم من منامهن  �أن  ��سطررنا  �لل��تي  �لأردن  �لن�ساء في  �لقر�ر؟ هن  بهذ� 
ويجهزن �أطفالهن للذهاب �إلى �لمد�ر�ص، ويذهب �لبن �أو تذهب �لبنت �إلى �لمدر�سة وت�سع 
�لأم يدها على قلبها خ�فًا على �لبن و�لبنة في طريقهما للمدر�سة؛ هل تعر�ص لهما �أحد في 
�لم��س�ع؟  لهذ�  �لت�سدي  �لأردنية من  �لن�سائية  �لحركة  �أين  �لليل هذه؟  �لطريق في عتمة 
وهذ� لي�ص م��س�عًا تافهًا �أو �سغيرً� كما قد ي�سفه �لبع�ص، هذ� م��س�ع كبير، وكبير جدً�، 

بحجم �لمعاناة وثقلها، و�ت�ساع �ل�سريحة �لمتاأثرة بقر�ر �عتباطي كهذ�. 

�أن حدثت  �ل�زر�ء عن قر�ره، لكن بعد ماذ�؟ بعد  وفي نهاية �لمطاف، تر�جع رئي�ص 
محاولة �غت�ساب وجريمة قتل تحت جنح �لليل �لد�م�ص، فا�سطر رئي�سنا �أن يغير �لت�قيت. 
و�أنا هنا ل �أناق�ص قر�ر �لحك�مة من حيث �سحته من عدمها، ولكن �أريد �أن نناق�ص ونبحث 
عن �لح�سا�سية �لتي يفتر�ص �أن تظهرها �لنا�سطات في �لحركة �لن�سائية في هذ� �لمجال، 
وفي ق�سايا كثيرة �أخرى، بع�سها �سغير، وبع�سها كبير. فاإذ� كنا نريد �لعمل حقًا، يجب �أن 
�أن نك�ن حا�سرين وجاهزين  �أهمية  �ألي�ص كذلك؟ وهنا تكمن  نك�ن يقظين لهذه �لعناوين، 
للم��جهة و�لت�سدي في كل �لم�ؤ�س�سات و�لدو�ئر. نحن قبل �أ�سب�عين، نظمنا م�ؤتمرً� للجنة 
�لمر�أة و�لأ�سرة في �لبرلمان، وهي لجنة ت�سكلت للمرة �لأولى في تاريخ �لبرلمان �لأردني، 
لت�سمل  تف�ي�سها  نط�ر  �أن  وحاولنا  يقبل��،  فلم  �لجندر،  لجنة  ��سم  نعطيها  �أن  وحاولنا 
فهل  �لجتماعي.  �لن�ع  لحتياجات  �لم�ستجيبة  كالم��زنة  للن�ساء،  �ل�سديقة  �لت�سريعات 

ن�ستطيع �أن ن�ستغل على عناوين ومحاور كهذه �أم ل؟ 

لن  و�لتي  تغني من ج�ع،  ول  ت�سمن  �لتي ل  و�ل�سيا�سية  �لفكرية  �لخالفات  دع�نا من 
تنتهي على �أية حال. لكن �لأم �لإ�سالمية، مثلها مثل �لأم �لعلمانية تفيق في �ل�سباح �لباكر، 
وتجهز �أبناءها للذهاب �إلى �لمدر�سة، فهذه �لأم مت�سررة من كثير من �لقر�ر�ت �لتي ل تفرق 
بين �مر�أة �إ�سالمية و�مر�أة علمانية. وبالمنا�سبة، فاإن �لفتاوى �لرديئة و�ل�ساذة �لتي ت�سدر، 
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ت�سر �لإ�سالميين �أكثر ما ت�سر �لعلمانيين، بالعك�ص، �لعلماني ينب�سط، ويق�ل �أل ترون؟ �أين 
وهذه  �لظاهرة،  لهذه  �لت�سدي  في  �لنا�ص  م�س�ؤولية  هي  �أين  �إذً�،  �لم�سلم�ن؟  �لإخ��ن  هم 

�لفتاوى و�لأفكار، فعندنا ب�سر�حة �لكثير من �ل�سذوذ و�ل�سطط في �لم��س�ع؟

�أ�سع �أمامكم كل هذه �لمالحظات و�لأفكار و�لت��سيات و�لقتر�حات، وهي مرة �أخرى 
لي�ست من بنـات �أفــــكارنا في �لمـــركز، ولم نجّهزها �أو نعّدها �سلفًا، ل يـــ�جد معي �أو �أمامي 
�أن يك�ن فهمي  �لحال  ل ورقة ول قلم لأتذكر، ولكن هذه ح�سيلة ما فهمت. يمكن بطبيعة 
قا�سرً� �أو مجزوءً�، فقد �جتهدت في �لتقاط �لق�سايا �لتي هي م��سع �هتمامكم ووردت في 

كلماتكم. 

و�أخ��تي، عدم  �إخ��ني  باأفكار محددة، رجاًء  له عالقة  �سريع،  لنقا�ص  �لباب  �ساأفتح 
�إرجاعنا �إلى نقا�سات �سابقة، ول �أحد يرد على �لثاني، لقد �نتهينا ولم يتبَق �إل �ساعة و�حدة، 
و�إذ� كان لأحد �عتر��ص على ما تحدثت به، فليقل ب�سر�حة �أن حديثي لم يعجبه، �أو لي�ص له 
قيمة. ل ي�جد لدينا م�سكلة على هذ� �ل�سعيد، لكن نريد �أفكارً� محددة و�سيفر�ت �سريعة، 
�أن نبني عليها،  �أكبر عدد من �لمد�خالت و�لمقترحات و�لت��سيات، �لتي يمكن  حتى ناأخذ 
�أن  �أم  بكم،  �لت�سال  تحبذون  بيته، هل  �إلى  كٌل  يذهب  عندما  بعد؟  ماذ�  �لآن،  فالم��س�ع 
�لأم�ر �نتهت �إلى هذ� �لحد، وكان �هلل بال�سر عليمًا؟ ماذ� نريد �أن نفعل بعد �لم�ؤتمر؟ �ساأبد�أ 

باإعطاء �لكلمة لمن لم يتحدث في �لجل�سة �ل�سابقة.
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نقا�سعامحولال�ستخال�ساتوالتو�سيات

فادية مغيث)33(، م�سر : 
�أن  ل  �لم�ستقبل،  تقتحم  �أن  تريد  �لتي  لالأمم  خا�سة  م���سفات  هناك  ت��سية:  لدي 
يقتحمها �لم�ستقبل، هذه �لم���سفات تتلخ�ص في ثالثة �أ�سياء: �لم�قف من �لمر�أة باأن تك�ن 
مت�ساوية مع �لرجل وندً� له، �لم�قف من �لمعرفة �لعلمية، لأننا ما نز�ل �أ�سرى عقلية �لنقل 
ل  �لم�ج�دة،  و�لت�سريعات  و�لد�ساتير  �لأنظمة  لأننا  �لحقيقي،  �ل�سلطة  وتد�ول  �لآن،  لغاية 
ت�سمح لنا بتد�ول �سلمي لل�سلطة. �إذ� كنتم ر�غبين في تناول �لهم �لن�س�ي ب�سكل جدي وجيد، 
فال بد �أن نعتبر �أن �لهم �لن�س�ي جرح وع��ر وطني و�أخالقي، وعليه يجب �أن نبد�أ من �لن�صء، 

لأن �لأوطان ل تقتحم �لم�ستقبل ب�ساق و�حدة، بل هي بحاجة �أن تم�سي على �ل�ساقين.

د. الزبير عرو�س)34(، �لجز�ئر:
باإيجاز وبكل �سر�حة، �لم��قف �ل�ستئ�سالية من �أي طرف ل ت�ؤدي �إل للدمار، خذو� 
تجربة �لجز�ئر كمثال حي على ذلك؛ ت�سلبنا في �لم��قف، وكل طرف منا حاول �أن ي�ستاأ�سل 

�لطرف �لآخر، فا�ستئ�سلنا روح �ل�سعب �لجز�ئري، ولم ن�ستطع ��ستئ�سال �لأفكار.

فيما يخ�ص �لقتر�حات و�لت��سيات: �لمقترح �لأول؛ ق�سية �لمر�أة. حقيقة لي�ست ق�سية 
�لمر�أة و�إنما هي ق�سية دعم م�سروع مجتمعي كلي، �أي بناء نظام �سيا�سي ديمقر�طي يق�م على 
حق�ق �لم��طنة، فالمر�أة جزء من م�سروع كلي، �أي �إقامة م�سروع نظام �سيا�سي ديمقر�طي 
و�إنجازها  بعملها  نق�م  �أنة  يمكن  �لتي  و�لأعمال  �لمقترحات  عن  تحدثَت  �لجميع.  يجمع 
و�لإ�سالميين،  �لدين  �لحديث عن  �لدين، وقد جرى  نتحدث عن  م�ستقباًل، وخا�سة عندما 
دور  نتحدث حقيقة عن  نحن  �لإيمان،  نتحدث عن  ل  هنا  نحن  بالفعل،  وه� حديث خطير 
�لدين في �لعملية �ل�سيا�سية و�لجتماعية، فهذ� ه� �لذي يجب �أن نقت�سر �لحديث فيه، �أما 

)33( باحثة �سيا�سية و�جتماعية.
)34( �أكادميي، جامعة �جلز�ئر.
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�لإيمان �أو �لكفر �أو �لإلحاد فهذ� �أمر و�ساأن �آخر، لن نتحدث مطلقًا في عقائد �لنا�ص، فلكل 
عقيدته وكل يظن بما ه� �سحيح. 

من �لناحية �لتقنية، �لآن هناك جدل ح�ل �جتهاد �لقيا�ص. فيما يخ�ص ق�سايا �لمر�أة، 
هل نقي�ص م�قف �لخطاب �لديني قيا�سًا بالما�سي؟ �أم نتعدى �لما�سي �إلى خط��ت �أخرى؟ 
هناك �لكثير من �لندو�ت و�لكثير من �لأعمال و�ل�ر�ص �لتي تريد �أن ت�ؤ�س�ص لم�سروع ل نق�ل 
دينيا، و�إنما معرفة دينية جديدة ل تقي�ص على �لما�سي، و�إنما تقي�ص بحال �ل��قع و�لنظرة 

�إلى �لم�ستقبل. 

�أنا كاأ�ستاذ جامعي، في �عتقادي �أن هناك مبادر�ت جدً� عميقة تحاول �أن تقر�أ �لتر�ث، 
��ستنطاق  تحاول  �لتي  �لأركي�ل�جية،  بالدر��سات  ن�سميه  ما  �أو  منه،  �لإيجابي  �لجانب  تقر�أ 
�لمر�أة  فيه  لعبت  �لذي  �لإيجابي  هذ�  �أي  تر�ثنا،  من  �إيجابي  ه�  ما  �إلى  و�لرج�ع  �لتاريخ 
�لديني  �لخطاب  في  �لمتن�رة  �لم��قف  حتى  فيه  وتعدت  �لم�ست�يات،  كل  على  رئي�سيًا  دورً� 
و�هتمام  �هتمامكم،  محل  يك�ن  �أن  �أرج�  �لأركي�ل�جي،  �لمعرفي  �لت�جه  فهذ�  �لمعا�سر، 

�لحركة �لن�سائية �لعربية في �لم�ستقبل. 

د. عادل ال�سرجبي)35(، �ليمن:
بالن�سبة للت��سيات، �أتفق مع كل ما طرحه �لأ�ستاذ عريب، وكل ما تقدم به من �أفكار، 
منتدى  ت�سكيل  يتم  بحيث  �إليها،  و�لتطرق  تم طرحها  �لتي  �لم�ؤ�س�سية  �لبنى  و�أخ�ص جانب 
ب�س�ؤون  ُتعنى  در��سات  في  محكمة  لمجلة  ون�ؤ�س�ص  و�أبحاثًا،  ودر��سات  لقاء�ت  ينتج  ن�س�ي 
�لمر�أة وبكل �لت�سريعات �لتي ُتعنى بحق�قها، وعلى �أ�سا�ص �أن تت�سمن �لمجلة �لمبادر�ت �لتي 

من �ساأنها تط�ير دور �لمر�أة في �لمجتمع، يق�م بها مجم�عة من �لباحثين و�لباحثات. 

ولكن ما �لم���سيع �لتي يجب �أن ُتعالج؟ في ر�أيي، �ل�ستمر�ر في �لإجابة عن م�ساألة 
�لمناطق �لرمادية في �لخطاب �لإ�سالمي، �لإخ��ني �أو �ل�سلفي. و�ل�س�ؤ�ل ه�: هل �لجماعات 
�لزميالت قبل ذلك  �ساأتحدث عن ق�سية ب�سيطة، وتكلمت مع  �لإ�سالمية و�حدة؟ �سخ�سيًا 
في  ُنقلْت  �سخ�سية،  تجربة  خ�ست  �لما�سي  رم�سان  في  حقيقة  �لم��س�ع.  هذ�  في  تقريبًا 

)35( �أ�ستاذ علم �لجتماع يف جامعة �سنعاء، كاتب وحملل �سيا�سي.
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في  �لح�ثيين  قناة  وهي  �لم�سيرة،  قناة  على  خرجُت  فقد  و�لتلفزي�نية.  �لف�سائية  �لقن��ت 
�ليمنية  �لمر�أة  و�قع  عن  تحدث  �لذي  �لح�ثي  ح�سين  �لملك  عبد  و�لمرح�م  �أنا  �ليمن، 
و�لعربية، وقال �إن �لمر�أة �لم�سلمة، �أ�سحت في �أيامنا هذه كاأنها غير م�سلمة، فهي تخرج �إلى 
�أو تقلد �لمر�أة �لأوروبية في لبا�سها،  �ل�سارع متبرجة، و�سافرة، وترتدي �لمالب�ص �لأوروبية 

ومظهرها. 

ن�سر�هلل،  ح�سن  �ل�سيخ  و�ساهدت  �لمنار،  ف�سائية  على  قلبت  نف�سها،  �لليلة  وفي 
وكالهما �سيٌد، وكالهما �سيعٌي، وكالهما من �لمدر�سة و�لفكر و�لثقافة نف�سها، و�إذ� بال�سيد 
ح�سن ن�سر�هلل قد �أعد مائدة �إفطار رم�سانية، فيها ن�ساء م�سيحيات ون�ساء م�سلمات، وكن 
و�ل�سيد  ن�سر�هلل،  ح�سن  �ل�سيد  بين  �لفرق  ما  �ل�س�ؤ�ل:  هنا  �ل�سعر،  و�سافر�ت  متبرجات 
عبد�لمالك ح�سين �لح�ثي، وهما �سيعيان، ومن �لمدر�سة نف�سها؟ �لفرق يتعلق بالبيئة �لتي 
في  محافظة  قبلية  بيئة  في  تربى  �لح�ثي  �ل�سيد  ون�سر�هلل؛  �لح�ثي  �ل�سيد�ن  فيها  تربى 
مع  لي�ست  �لم�سكلة  �أن  �سخ�سيًا  �أرى  لهذ�  لبنان،  في  متحررة  بيئة  في  تربى  وهذ�  �ليمن، 
�لإ�سالم، فالإ�سالم دين �لحرية و�لعد�لة �لجتماعية و�لم�ساو�ة، ودين �لحق�ق و�ل��جبات، 
لكن م�سكلتنا تكمن في �لبيئات �لتي تربى فيها ه�ؤل �ل�سي�خ، و�أ�سحاب �لفتاوى �لتي تهدد 

مجتمعاتنا بالدمار، هذه نقطة �أولى.

�لنقطة �لثانية، هي ق�سية �لدولة، �لمنطقة �لرمادية في فكر �لحركات �لإ�سالمية لم 
ول� كتب  بالأبحاث،  ويق�م�ن  �لكتب  وي�ؤلف�ن  يتحدث�ن  �إنهم  بالدولة،  يتعلق  �سيئًا فيما  تنتج 
ه�ؤلء �لإ�سالمي�ن كتابًا و�حدً� عن �لدولة و�لنظام �ل�سيا�سي مقابل خم�سين كتابًا عن »حي�ص 
�لمر�أة«، ل�سطلح �لأمر، لكن هذه �لحركات �لإ�سالمية م�سغ�لة بق�سية �لمر�أة من �لناحية 
�لإ�سالمية  �لحركات  في  �أخ��تنا  على  وبالتالي  �لمختلفة،  و�لناحية  و�لبي�ل�جية  �لج�سدية 
تم�ص  تط�رً�  �أكثر  روؤى  �إلى  �لروؤية  بهذه  ينتقلن  �أن  �أجل  �أحز�بهن من  �إطار  في  ينا�سلن  �أن 
�لناحية  على  �لتركيز  ولي�ص  و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لمجتمعية  وم�ساركتها  �لمر�أة  حق�ق 

�لف�سي�ل�جية و�لبي�ل�جية و�لفيزيائية للمر�أة. 
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اأمينة ماء العينين)36(، �لمغرب:
حقيقة �إن �أهم ت��سية يمكن �أن نخرج بها، هي �أن نعاود تحديد �أول�ياتنا، و�أن نعاود 
طرح �لأ�سئلة �لتي �ستحدد هذه �لأول�يات، لأن �لنقا�ص ت�سعب ب�سكل كبير، ومن خالل هذ� 
�لنقا�ص �لمت�سعب، لم نعد على ما يبدو نلقى �أنف�سنا، ولم نعد نلقى �أول�ياتنا. �لي�م �ل�س�ؤ�ل 
�لمطروح: ما �لذي نريده كن�ساء عربيات، م�سلمات وم�سيحيات، مختلفات فيما بيننا؟ �إن كنا 
نريد �أن ن�سل وننتهي �إلى ما �نتهت �إليه �لم�سار�ت �لديمقر�طية، فيجب �أن نطرح �ل�س�ؤ�ل: 
�إلى �أي حد نحن باختالفاتنا هذه م�ؤهالت لنقبل �لن�سق �لديمقر�طي، و�لن�سق �لذي يجب �أن 

نعمل من خالله، �أو من د�خله، لأن هناك �إ�سكالت في �ختالف تم��سعنا وم��قعنا؟ 

ثم  بيننا،  فيما  كمختلفات  �لبع�ص،  بع�سنا  نقبل  �أ�ساًل  كنا  �إن  هي  �لثانية،  �لت��سية 
نبحث عما يجمعنا ونت�جه �إليه، �أم �أننا ن�ستثمر في هذه �لنق�سامات �لقائمة بيننا ونغذيها 
فيما بيننا، وفي نهاية �لأمر ت�ؤدي �إلى تق�ي�ص كل �لإنجاز�ت �لتي حققناها، وتق�ي�ص �لعملية 
�لديمقر�طية، لأننا حقيقة نحتاج �إلى طرح �س�ؤ�ل، كن�ساء، فقبل �أن نك�ن ن�ساء ونناق�ص ق�سايا 
�لمر�أة، فنحن م��طنات، ومنا�سالت في �أول �لأمر، فما �لذي �سيفيدني عندما �أح�سل على 
مكت�سبات للمر�أة من خالل د�ساتير غير ديمقر�طية �أ�ساًل؟ في حين �أن هذه �لد�ساتير كما 
ه� معروف للقا�سي و�لد�ني ت��سع بطرق غير ديمقر�طية، وفي كثير من �لأحيان ل تتنا�سب 

مع بيئتنا �لإ�سالمية، وبيئة مجتمعاتنا �لعربية.

�لحركات  نناق�ص  نحن  لماذ�  بع�سًا؟  بع�سنا  من  نقترب  كيف  هي  �لثالثة،  �لت��سية 
�لإ�سالمية �لي�م، �أق�ل لأنها �أ�سبحت و�قعًا �أمامنا ل يمكننا �أن نقفز عنه. د�خل �لحركات 
�لإ�سالمية �لمعا�سرة تجري مر�جعات عميقة جدً�، مر�جعات في ق�سايا �لمر�أة، في �عتقادي 
هذه �لمر�جعات يق�دها �لرجال �أكثر مما تق�دها �لن�ساء لالأ�سف �ل�سديد. �لي�م تحدث رجال 

من د�خل �لحركة �لإ�سالمية بانفتاح كبير عّما تفعله �أو ما يجب �أن تفعله �لن�ساء. 

�أما �لت��سية �لتي يمكن �أن ننتجها �لي�م، فهي كيف يمكننا �أن ن��كب هذه �لمر�جعات 
�لتي تح�سل، وننظر �إليها بنف�ص �إيجابي، و�أعطيكم مثاًل على ذلك، �لي�م �لحركات �لن�سائية 

)36( ع�س�ة �لفريق �لنيابي حلزب �لعد�لة و�لتنمية �ملغربي، ع�س�ة �للجنة �لتنفيذية لالأحز�ب �لإفريقية، رئي�سة  
جمعية �إن�ساف �ملر�أة و�لأ�سرة و�لطفل.
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مرجعية  ذ�ت  حركات  وهي  كبيرة،  ن�سالت  �أنجزت  �لتي  �لحركات  هي  �لعربي  عالمنا  في 
ي�سارية �أ�سا�سًا، وكان لها �ل�سبق في هذ� �لتجاه، وهذ� يجب �أن نعترف به نحن �لآن. �لن�ساء 
في �لحركات �لإ�سالمية �لتحقن بالن�سالت متاأخر�ت قلياًل عن �لن�ساء في �لحركات �لي�سارية 

من �أجل �لحق�ق �لمدنية و�ل�سيا�سية للمر�أة، وهذه حقيقة تاريخية يجب �أن نعترف بها. 

ولكن �لي�م عندما تنجز هذه �لمر�جعات وتخرج �لن�ساء من �لحركات �لإ�سالمية، ما 
�لذي يحدث؟ يحدث �أنه يمكن �إق�سائهن، على �لأقل بخطابين �ثنين؛ �أوًل، ه�ؤلء �لن�س�ة لم 
ي�سكلن ي�مًا من �لأيام جزءً� من �لن�سال �ل�طني، وبالتالي هن مرف��سات �لي�م ليتحدثن عن 
ق�سايا �لمر�أة، �أو �لخطاب �لثاني �لذي يخاطب �لحركات �لإ�سالمية بلغة: �نتظرو�، عندما 
ما  و�لترويع من ه�ل  و�لته�يل  �لتخ�يف  ويتم  بالمر�أة؟  �ستفعل�ن  ماذ�  �لحكم،  �إلى  ت�سل�ن 
�إلى �لحكم،  �ل�سلطة. ولكن عندما ي�سل�ن  �إلى  �سيفعله �لإ�سالمي�ن بالمر�أة عندما ي�سل�ن 
ول يحدث ما تم �لتحذير منه، كما نرى جميعًا هذه �لأيام باإن�ساف، تتجه �لتهامات للحركة 
ناتج عن قناعة. هذ�  »�لتقية«، وباأن خطابها �لحالي، خطاب غير  باأنها تمار�ص  �لإ�سالمية 
يظهر �أهمية قب�ل �لآخر، وبما �أنه يق�م بمر�جعات، فيجب �أن نحت�سنه، و�أن نخلق نحن هذ� 

�لمجال لأننا حقيقة بحاجة �إليه. 

وفي �لمقابل نحن ننتظر مر�جعات من �لطرف �لآخر، لأننا نتحدث عن تحالف، وعن 
�لخروج من �للقاء�ت �لم�ستركة بيننا، بتحقيق هدف يتمثل بقاعدة �لم�سترك فيما بيننا نحن 
�لن�ساء، لنتقدم في �تجاه تمكين �لن�ساء �قت�ساديًا و�جتماعيًا و�سيا�سيًا. ولكن عندما نجتمع، 
يحدث �أننا نعاود �ل�ستثمار، كما �أ�سلفت، في �لنق�سامات �لتي بيننا، و�لتي تعك�ص في �لنهاية 
حالة نف�سية نعي�سها؛ �لإق�ساء و�لعنف. وتكري�ص دونية �لمر�أة هي حالة ت�سكننا، �أوًل و�أخيرً�. 

�أنا �أ�ستاذة في �لفل�سفة، و�أعرف �أن كل �لظ��هر �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية، 
ي�سكننا،  و�لعنف  ي�سكننا،  فالإق�ساء  �إ�سكالتنا مع ذو�تنا،  ونحن  �لذ�ت،  ينطلق من  �أ�سلها 
وعدم �لعتر�ف بالآخر ي�سكننا، وهكذ� كل �ل�سع�ب �لعربية، وكل �لذي نق�م به هي عبارة 
�س��ء  �ل�سابات  من  �لقادم  بالجيل  تتعلق  فهي  ت��سيتي  �أما  نعي�سها،  د�خلية  تمظهر�ت  عن 
�أجل�ص  عندما  منهن،  كثيرً�  فاإن  �لأخرى،  �لتجاهات  د�خل  �أو  �لإ�سالمية،  �لحركات  د�خل 
معهن، وهن منا�سالت وطنيات، ينظرن �إلي على �إنني مغرر بي من طرف �لإ�سالم �ل�سيا�سي 
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وبالتالي هن ل يفهمني، و�إما يحاولن ترطيب خطابهن، لأنه جاء نتيجة �سغ�ط ولي�ص نتيجة 
قناعات، �أنا هكذ� ن�ساأت د�خل �لتيار�ت �لإ�سالمية بهذ� �لقدر من �لقدرة على �ل�ستيعاب، 

وبهذ� �لقدر من �لقدرة على �لن�سالية من �أجل �أ�س�ص ديمقر�طية حقيقية.

�أريد �أن �أختم بال�س�ؤ�ل عن �لم�ساحات �لرمادية، ما �لذي نق�سده بالم�ساحات �لرمادية؟ 
هذ� �لت�سنيف يجب �أن نطرح ح�له �س�ؤ�ًل، لأن �لم�ساحات �لرمادية تحتاج �إلى تبيي�ص، وهذ� 
يختلف من منظ�ر �لذي ي�سنف. فما ه� �لأ�س�د، وما ه� �لأبي�ص، وما ه� �لرمادي؟ �لمناطق 
�لرمادية �ل���سحة في �أيامنا هذه، هي ما يتعلق بما ي�سمى بالن�س��ص �لقطعية، ومن �أمثلتها؛ 
فيها  نحتاج  �أو  تحتاج  فهذه  �لإرث،  وق�سايا  �لجن�سية،  �لحريات  وق�سايا  �لإجها�ص،  ق�سايا 
�إلى نقا�ص عميق وحقيقي، لأن هذه هي �لتمف�سالت �لتي ��ستطعن مع �لأخ��ت من مختلف 
�لت�جهات في �لمغرب، في �لكثير من �لأحيان تك�ين �أ�سكال تنظيمية للقاء فيما بيننا د�خل 
�لتمييز،  �أ�سكال  ومكافحة  للم�ساو�ة  برلمانية  عمل  مجم�عة  �أن�ساأنا  فقد  �لمغربي،  �لبرلمان 
وهذه تجمع جميع �لتيار�ت �لليبر�لية و�لي�سارية و�لإ�سالمية وغيرها، ما يعني �أننا ن�ستغل د�ئمًا 
�سمن �أفق م�سترك، فن�سل �إلى حدود �لتما�ص فيما بيننا ثم يت�قف �لح��ر وتبد�أ �لت�سنيفات 
بين �لمتطرف و�لظالمي، و�لمنفتح، و�لمنفلت و�لمتميع، في حين �أننا يجب �أن نعترف فيما 

بيننا على �أن هذه ق�سايا �جتماعية �إ�سكالية لأن لها �متد�د�ت دينية وثقافية وفكرية.

لمياء مزوغي)37(، ت�ن�ص:

�ساأنطلق من مالحظة عامة �أو ��ستنتاج عام هي �أنني على قناعة تامة �أن جمعنا لن يخرج 
من هذ� �لم�ؤتمر مثلما دخله �أول مرة. حقيقة �أنا �سمعت في ك��لي�ص هذ� �لم�ؤتمر، �أو على 
هام�ص �أعماله �أن هناك �كت�سافًا لالآخر، بمعنى �أننا من خالل �أعمال هذ� �لم�ؤتمر �كت�سفنا 
و�طلعنا على تجارب بع�سنا بع�سًا، وهذ� في حد ذ�ته خط�ة مهمة �إلى �لأمام تخط�ها �لمر�أة 
�لعربية لمعرفة تجارب �أختها �لعربية في بلد �آخر، �أو في كافة �لبلد�ن �لعربية �لم�ساركة في 

هذ� �لم�ؤتمر. 

تحقيق  في  �لريادة  يدعي  منا  وكل  �لهام،  �لن�س�ي  �لم�ؤتمر  هذ�  �أعمال  با�سرنا  فقد 
�لبلد  �أن  �لحق�ق، و�لريادة في �لن�سال و�لدفاع عن حق�ق �لمر�أة في بلده، وكٌل منا يدعي 

)37( م�س�ؤولة �لتاأهيل و�لتك�ين يف حزب �لنه�سة، حتمل �إجازة يف �حلق�ق )عدل وتنفيذ(.
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�لن�س�ية متخلفة وما ز�لت لم تحقق  له متخلف في �لحق�ق وحركته  �لمقابل  �لآخر  �لعربي 
من �لمكت�سبات �سيئًا، وباأنها هي متقدمة ور�ئدة عليها، حيث حققت لن�ساء بلدها �لعديد من 

�لحق�ق وخا�سة في �لم�ساو�ة و�لإن�ساف و�لمنا�سفة ما بين �لرجل و�لمر�أة. 

�أنا �مر�أة ت�ن�سية و�أعتبر �أننا في ت�ن�ص قد حققنا منجز�ت �سخمة، وبالذ�ت في مجال 
�لعالم  في  و�لأن�سع  �لأف�سل  هي  �ل�سخ�سية،  �لأح��ل  مجلة  وباأن  �لت�ن�سية  للمر�أة  �لحق�ق 
�أن هناك تجارب ل يجري �لحديث عنها، م�ج�دة في  �لعربي، ولكن في �لحقيقة �كت�سفت 
دول �أ�سيع عنها باأنها تعي�ص في مرحلة تخلف قبلي وع�سائري، و�قت�سادي و�سيا�سي، و�أن هذه 

�لتجارب هي �أعمق مما لدينا في ت�ن�ص. 

نناأى جميعًا،  �أن  �لم�ؤتمر، هي  في هذ�  منها  نخرج  �أن  يجب  �لتي  �لأ�سا�سية  �لم�ساألة 
نحن ذوي �لمرجعيات �ل�سيا�سية و�لفكرية و�لأيدي�ل�جية و�لثقافية �لمختلفة، بق�سية �لمر�أة 
�لعربية جانبًا عن كل ��ستقطاب حزبي �سيق، �أو ��ستقطاب ديني طائفي، مذهبي. و�لت��سية 
�لأ�سا�سية �أن ن�حد ز�وية �لنظر ون�حد �لهدف، ويجب �أن ندر�ص �لم�سافة بين ز�وية �لنظر 
�لم�حدة، وبين ز�وية �لهدف، وكٌل يبحث في �لآليات �لتي ت��سلنا �إلى �لهدف �لم�سترك، بهذ� 
�لتي  �لأمام في �لخروج من د�ئرة �ل�ستقطاب و�لتجاذب  �إلى  ربما نك�ن قد خط�نا خط�ة 

فر�سها و�قع �لتاأ�سي�ص �أو مرحلة �لتاأ�سي�ص بعد مرحلة �لث�ر�ت �لعربية.

�لت��سية �لثانية هي �أن نلتزم بما �أ�سميه ميثاق عمل نت���سل على �أ�سا�سه ونتابع �أعمال 
نعمل  وخال�سات  و��ستنتاجات  ت��سيات  من  �إليه  ت��سلنا  ما  وننّفذ  �لم�ؤتمر،  هذ�  �أ�سغال  �أو 
بها. وميثاق �لعمل هذ�، �سيك�ن ميثاقًا ن�س�يًا ننخرط فيه على م�ست�يين: في �لم�ست�ى �لأول، 
�لنخر�ط في �لعمل �لي�مي للمر�أة، وه� �لهم �لم�سترك لالأمهات �لعامالت، وللن�ساء ربات 
له�ؤلء  �لم�ستركة  �لهم�م  في  ننخرط  �أن  �لأرياف،  في  و�لعاملة  �لفالحة  وللمر�أة  �لبي�ت، 
�لن�س�ة �لعربيات من هذ� �لم�ست�ى في كل �لأقطار �لعربية، وهذ� هام وه� �أن ن�حد �لجه�د 

�لم�ستركة لحل م�سكالتهن �لي�مية. 

لقد تم �لتطرق لم�ساألة �لت�قيت �ل�سيفي و�ل�ست�ي، فهذ� هٌم م�سترك بين �لأم �لم�سلمة 
و�لأم �لم�سيحية، وبين �لأم �لمتحجبة و�لأم �ل�سافرة، وبين �لأم �لعاملة خارج �لمنزل �أو �لأم 
ربة �لبيت، وهذه هم�م حقيقة م�ستركة في كافة �لدول �لعربية. وهناك ق�سايا ن�س�ية نتغا�سى 
نغير  �أن  يمكننا  �لف�قي،  �لم�قع  ومن  �أننا  ندعي  ثم  �لعربية،  �لن�س�ية  �لنخب  نحن  عنها 



335

�لمجتمعات �لعربية لالأف�سل. هذ� �لم�ست�ى من �ل�سروري �أن تنخرط فيها �لنخب �لن�س�ية 
وتنا�سل �إلى جانب �لمر�أة �لب�سيطة ربة �لمنزل �أو �لفالحة �لعاملة في �لأرياف. 

�لم�ست�ى �لثاني؛ ه� تعميق �لبحث في �آليات تمكين �لن�ساء �لعربيات من �ختر�ق م��قع 
�سنع �لقر�ر في بلد�ننا �لعربية، وهذ� مبحث كبير، ويتم تناوله منذ عق�د زمنية ط�يلة في 
مر�كز �لبح�ث �لعالمية، وم��قع �سنع �لقر�ر كما قال �لأ�ستاذ عريب، لي�ست حلقة معلقة في 
�إليها، وقن��تها م�ج�دة في  �أن تمر �لمر�أة عبرها حتى ت�سل  �إنما لها قن��ت يجب  �له��ء، 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية، وربما في �لأحز�ب �لدينية، وفي منظمات �لمجتمع �لمدني، و�لهياكل 

�لمركزية و�لمحلية، و�لنتخابات �لبرلمانية، و�نتخابات مجال�ص �لبلديات و�ل�ليات. 

لكنني حقيقة �كت�سفت �أن �لق��نين �لد�خلية لالأحز�ب و�لق��نين �لنتخابية حتى بعد 
ث�ر�ت �لربيع �لعربي كانت ناق�سة، ول �أق�ل �إنها غير مجدية، �إنما غير كافية. ففي ت�ن�ص، 
وج�د  ل�سمان  �لنتخابية  �لق��ئم  في  �لمنا�سفة  مع  �لتد�ول  و�قترحنا  �لمنا�سفة،  �قترحنا 
�لن�ساء وو�س�لهن �إلى �لبرلمان، لأن �لقان�ن �لنتخابي في ت�ن�ص ه� قان�ن �لقائمة �لنتخابية، 
ثم لم يفكر �أحد في �إ�سافة �إن يتم �إقر�ر ق��ئم ن�سائية بحتة بدون �أن يك�ن فيها �أي رجل. 
�إليه؟  نت��سل  كيف  وهذ�  ن�سائية،  لأحز�ب  ق��ئم  ب�ج�د  �لنتخابي  �لقان�ن  يقر  �أن  بمعنى 

نت��سل �إليه بتر�كم �لتجارب في كل �أقطارنا �لعربية، وبتبادل خبر�ت �لأن�سطة �ل�سيا�سية. 

�أو من �أق�سى �لي�سار، ت�سّرنا نحن في ت�ن�ص، وهذ�  �إن �لفز�عات من �أق�سى �ليمين 
ينطبق على �أ�س��ت �لغل� �لديني و�لتطرف �ل�سلفي، و�لمتطرف�ن �لذين ي�ؤمن�ن با�ستخد�م 
�لتاريخ  في  �سابقة  هذه  وكانت  و�لغتيالت،  �لدماء  و�سفك  �لقتل  و�أعمال  �لم�سلح  �لعنف 
�أن  في  �لدين  رجال  من  �لمعتدل�ن  �نخرط  باأن  �لتجارب،  هذه  من  ��ستفدنا  لقد  �لت�ن�سي. 
يتكلم�� في م�ساألة �لمر�أة، وفي �أن يتحدث�� في م�ساألة �ل�طن، وم�ساألة �ل�سيادة �ل�طنية. و�سّد 
�نخر�ط رجال �لدين �لذين كان�� عازفين عن �لتعاطي في �ل�ساأن �ل�سيا�سي و�ل�سيا�سة مطلقًا، 

فر�غًا كبيرً� �أمام �سي�خ �لتطرف و�لغل�. 

في �لمقابل، جعل هذ� �لعلماني �أو �لتقدمي يطمئن �أن ه�ؤلء هم من �أكثر �لنا�ص �قتناعًا 
و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لأ�سعدة  كل  وعلى  كاملة،  حق�قها  على  �لمر�أة  ح�س�ل  ب�سرورة 
و�لجتماعية. لقد �أثار �لرد �ل�سلفي �لعنيف كل �لق�ى �لت�ن�سية على مختلف م�ساربها ومذ�هبها 
و�لديمقر�طية  �لتقدم  ق�ى  وكل  و�لثقافية،  و�لأيدي�ل�جية  و�لفكرية  �ل�سيا�سية  وخلفياتها 
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لعي�سهم،  و�لمتك�سبين  �ل�سيا�سة،  في  �لعاملين  غير  من  �لم�سالمين،  �لعاديين  و�لم��طنين 
�لت�ن�سية  �لن�س�ية  �لحركات  وكافة  �لجياع،  �أطفالهم  �أف��ه  ل�سد  عي�ص  لقمة  عن  و�لباحثين 
بمختلف خلفياتها �لعلمانية و�لإ�سالمية و�لليبر�لية و�لي�سارية. وحمل هذ� �لعنف �ل�سلفي كل 
هذه �لق�ى لتقفز من مكانها وت�سارع �إلى �لت�سدي لهذ� �لعنف �لذي �أطاح بكل قيم �لت�سامح 
و�لتعاي�ص على مد�ر �لتاريخ �لت�ن�سي، كما حمل كل �لمجتمع �لت�ن�سي على �لدفاع عن حق�ق 
�لمر�أة، ود�سترة حق�قها في ن�س��ص �لد�ست�ر �لت�ن�سي �لجديد وت�سريعاته، وح�سلت �لمر�أة 

على م�ساو�تها �لتامة مع �لرجل وعلى كل �سعيد �سيا�سي و�قت�سادي و�جتماعي. 

عفراء حريري)38(، �ليمن:
حقيقة، �لعبرة لي�ست فقط في �لخروج بت��سيات، ولكن �إلى �أي مدى يمكن �أن تك�ن 
في  �لم�ساركة  خا�سة  �لعربية،  �لن�س�ية  �لحركات  لكافة  �لتنفيذ  في  ملزمة  �لت��سيات  هذه 
�أعمال هذ� �لم�ؤتمر. وت��سيتي هي �أن يت�سكل فريق يك�ن ملتزمًا بهدف و�حد، وبخطة و�حدة، 
وبالتالي يبحث عن دعم من مكان و�حد، وفر�سة لنرى كيف يتفاعل هذ� �لفريق مع م���سيع 
�لمر�أة �لعربية، �س��ء في �ل�سرق �لعربي، �أو في �ل�سمال �لإفريقي. �لمهم في هذ� �لفريق �أن 
يك�ن متن�عًا، ومن كافة �لفرقاء �ل�سيا�سيين و�لفكريين و�لأيدي�ل�جيين �لم�ساركين في هذ� 
�لم�ؤتمر، بمعنى �أن يك�ن لدينا تن�ع �سيا�سي وفكري في هذ� �لفريق، ونحن لدينا برلمانيات، 
ولدينا ن�ساء من تيار�ت �إ�سالمية مختلفة، ولدينا ن�ساء �أع�ساء مجال�ص محلية، و�أع�ساء في 
مجال�ص وليات، ولدينا تقدميات وليبر�ليات، وي�ساريات وعلمانيات، هذه �لن��ة من �لن�ساء 
�لر�ئد�ت، هي �لتي يجب �أن ي�سرف على عملها مركز �لقد�ص �أو تك�ن هي حلقة �ل��سل بين 
مركز �لقد�ص و�لحركات �لن�سائية �لعربية في كل �أنحاء �ل�طن �لعربي. وهذ� �لفريق �لن�س�ي 
�لمتن�ع، يعمل على تن�سيق �لجه�د وتعميم �لمعرفة و�لخبر�ت في هذ� �لم�سار، بمعنى �أن كل 
هذه �لت��سيات �لتي هناك �سرورة لاللتز�م بها، يتم ت��سيلها لكافة فروع �لحركات �لن�سائية 
�لعربية عبر هذ� �لفريق �لذي ي�سرف وين�سق �أعماله مركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية، ويتم 
�أننا جميعًا  ونعرف  لها خطط زمنية،  وتحدد  للجميع،  و��سح  و�حد  وبهدف  �للتز�م بخطة 
كحركات ن�س�يه عربية ملتزمين بتنفيذها، وبتنفيذ جدول �أعمالنا، وهذه هي �آلية �لعمل، لكن 
كل �لذي جرى، ه� تحليل لعملنا، يمكن �أن يدرج في �لت��سيات، ومتى كانت �لكلمات مبعثرة، 

)38( ع�س�ة م�ؤمتر �حل��ر �ل�طني �ليمني، وخبرية حق�قية يف �لعد�لة �لنتقالية، م�ؤ�س�سة �لإغاثة �لجتماعية.



337

فال بد �أن ُتجمع وُتن�سق وُت��سع في �إطار وقالب و�حد، يق�م بها فريق ن�س�ي باإ�سر�ف وتن�سيق 
من مركز �لقد�ص، ول بد �أن يك�ن هذ� �لفريق �لن�س�ي ملتزمًا بتنفيذها. 

كارولين �سليبي)39(، لبنان:
�أو  �لعلمانية،  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  من  �س��ء  �لحزبيات،  بالن�ساء  خا�سة  ت��سية  لدي 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية �لدينية، �أو �لأحز�ب ذ�ت �لمرجعية �لدينية �أو �لي�سارية، فه�ؤلء �لن�س�ة 
يمكن �أن يلعبن دورً� مهمًا في تمكين �لمر�أة، وذلك لأن �لأحز�ب �ل�سيا�سية هي �إحدى �لقن��ت 
�لتي يمكن للمر�أة �أن ت�سل من خاللها �إلى �لمجال�ص �لبرلمانية، �أو �إلى �أعلى �لمنا�سب في 
�لدولة، من �أجل ذلك �أوجه دع�ة للن�ساء �لحزبيات، وخا�سة �لل��تي هن في م��قع �لقيادة 
لأحز�بهن  �ل�لء  حمل  جانب  �إلى  كبيرة،  جه�دً�  يبذلن  �أو  يعطين  لأن  �لأحز�ب،  هذه  في 
�سغاًل  يتطلب  وهذ�  �أحز�بهن،  �أجندة  على  وحق�قها  �لمر�أة  ي�سعن  �أن  �أجل  من  �ل�سيا�سية، 
منهن، بحيث يك�ن هناك تن�سيق بين �لجمعيات و�لتحاد�ت و�لحركات �لن�س�ية، وبين هذه 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية، وهذ� قد يق�د �لن�ساء في �لجمعيات �لن�س�ية للت�س�يت خالل �لنتخابات 
ل�سالح ه�ؤلء �لحزبيات ما ي�ساعد في �إي�سالهن �إلى �لبرلمان �أو �لمجال�ص �لبلدية و�لمنا�سب 

�لقيادية في �أحز�بهن. 

مع  بالتن�سيق  للقيام  �ل��جبات  من  �لكثير  �لحزبيات  عاتق  على  يقع  ذلك،  �أجل  من 
�لع�س��ت و�لقياد�ت في �لجمعيات �لن�سائية، لبل�رة هدف م�سترك، لأن �لمهم لي�ص فقط �أن 
تك�ن �لحزبيات م��ليات لأحز�بهن فقط، و�إنما �أن يتذكرن �أنهن ن�ساء �أوًل و�أخيرً�، ويعملن 
في  و�لم�ساركة  �ل�سيا�سية،  �لم�ساركة  من  وتمكينها  �لمر�أة  ل�سالح  �لأحز�ب  د�خل هذه  من 
�سنع �لقر�ر �ل�سيا�سي �س��ء د�خل �لأحز�ب �أو د�خل م�ؤ�س�سات �لدولة، �لت�سريعية و�لتنفيذية، 
وحتى �لق�سائية، خا�سة �أن �لأحز�ب �ل�سيا�سية تق�م با�ستغالل ه�ؤلء �لن�س�ة �لحزبيات في 
تفكر في  �لأحز�ب ل  ولكن  كثيرة،  �أ�س��ت  لهم  بت�سغيلهن حتى تجلب  وتق�م  كثيرة،  �أماكن 
�ل�سيا�سي  �لقر�ر  �سنع  وفي  �لحزب،  في  حقيقيات  �سريكات  يكن  �أن  يجب  ولذ�  تمكينهن، 

د�خله. 

بهيجة طراد)40(، �س�ريا:

)39( نائبة رئي�سة �لتجمع �لن�سائي �لدميقر�طي �للبناين، ومن�سقة برنامج مناه�سة �لعنف �سد �لن�ساء.
)40( ع�س�ة �ملكتب �لتنفيذي �حتاد �لدميقر�طيني �ل�س�ريني �ملعار�ص.
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�لعربيات  للن�ساء  منتدى  عمل  �أو  بت�سكيل  �لم�ؤتمر  هذ�  من  نخرج  �أن  حقيقة  �أتمنى 
�لم�ساركات في هذ� �لم�ؤتمر، منتدى نطلق عليه ��سم منتدى �لقياد�ت �ل�سيا�سية �لن�س�ية، 
ويتعامل هذ�  �لعربي،  �لن�سائي  بال�ساأن  تهتم  و�أبحاث  وكر��سات  ون�سر�ت  بيان  وي�سدر عنه 
�ل�سيا�سية  و�لتيار�ت  �لم�سارب  مختلف  من  �لعربية  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  كافة  مع  �لمنتدى 
ك��در  و��ستقطاب  �سيا�سية،  �سبكة  ت�سكيل  �إلى  �لأمر  يتط�ر  بحيث  و�لفكرية،  و�لأيدي�ل�جية 
�أو  �أول خطة  �أو  �أولية،  �أن نعتبرها خطة  �سيا�سية وحزبية م�ؤيدة لحق�ق �لمر�أة، وهذه يجب 
لبنة، ونتمنى �أن تك�ن لبنة �سالحة وحقيقية لبناء م�ستقبل �سيا�سي للت��جد �ل�سيا�سي �لن�س�ي 
في �ل�طن �لعربي، وهذ� �أمر مهم جدً�، و�أنا �أ�سكر مركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية على 
هذه �لخط�ة �لجيدة جدً� في عقد هذ� �لم�ؤتمر �لن�س�ي �لهام �لذي �سم ن�ساء من مختلف 
�لتيار�ت �ل�سيا�سية و�لفكرية و�لأيدي�ل�جية و�لمذهبية �لعربية، وجمع هذ� �لح�سد �لن�س�ي، 

وهذه �لنخب �لن�س�ية مع بع�سها بع�سًا. 

هتون الفا�سي)41(، �ل�سع�دية: 
حقيقة، ت��سيات �لأ�ستاذ عريب مهمة جدً�، و�أعتقد �أنه يمكن �لبناء عليها. و�أنا حقيقة 
�أوؤكد على م��س�ع قاعدة �لبيانات ح�ل �لمفكر�ت و�لباحثات �لإ�سالميات، وهذه فكرة جميلة 
ور�ئعة ومهمة جدً�، حتى و�إن لم ُتطرح لأول مرة، �إذ �إن هناك منظمات ن�س�ية تطرحها. فمع �أن 
مركز �لقد�ص لي�ص م�ؤ�س�سة ن�س�ية �إ�سالمية، لكن �إعد�د قاعدة بيانات بالمفكر�ت و�لباحثات 
�أن  �أهمية خا�سة، و�أقترح على مركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية  �لإ�سالميات يبقى يحمل 
يت���سل على م�ست�ى �لت�سبيك مع منظمات مثل منظمة �لمر�أة و�لذ�كرة في م�سر، �أو حركة 
م�ساو�ة في ماليزيا، �إذ يمكن من خاللهما معرفة �لمزيد عن ق�سايا �لمر�أة، ومعرفة �لن�ساء 
�لباحثات �أو �لمفكر�ت في مجال �س�ؤون �لمر�أة �لم�سلمة، ولربما بهذه �لطريقة يمكن ت�فير 
جه�د �لبحث و�ل�ستق�ساء عن ه�ؤلء �لن�س�ة بدًل من �سياع �ل�قت في مهمة �لبحث. وحتى 
�لن�س�ية  للحركات  بيانات  �إعد�د ق��عد  بم�ساألة  �لذي يهتم  »�أمان«  �لأردن، هناك م�قع  في 

�لعربية، وه� يت�سمن قاعدة بيانات بكل �لم��س�ع �لقان�ني �لن�س�ي. 

لدي نقطة بم��س�ع تغيير �لق��ئم �لنتخابية لالأحز�ب �ل�سيا�سية ون�س�نتها بمعنى و�سع 
�أن هذ� �لم��س�ع ربما ينطبق  �أرى  �أنا  �لق��ئم  �أ�سماء ن�ساء بدون م�ساركة �لرجال في هذه 

�ل�سع�دي  بال�ساأن  ومهتمة  �ملر�أة،  ب�س�ؤون  �لريا�ص، متخ�س�سة  كاتبة بجريدة  �لريا�ص،  بجامعة  �أكادميية   )41(
منذ ما قبل �لإ�سالم.
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على غالبية �لدول �لعربية، لكنه ل ينطبق على �لدول �لتي ل ت�سمح بالأ�سل بت�سكيل �لأحز�ب 
�ل�سيا�سية مثل �ل�سع�دية �أو دول �لخليج عم�مًا على �سبيل �لمثال �إن ما يمكن �أن ينطبق علينا 
في �ل�سع�دية، ويك�ن نافعًا في هذ� �لمجال، نظرً� لأن �سكل وتجمعات �لحركة �لن�سائية في 
�ل�سع�دية مختلف عن بقية �لدول �لعربية �لتي ت�سمح لالأحز�ب �ل�سيا�سية بالعمل، ه� تبادل 
�ل�سع�دية ح�سا�سية من م�ساألة  �أو �لدعم �لمعن�ي، بالدرجة �لأولى، لأن لدينا في  �لخبر�ت 
�لتعامل �لخارجي، حتى و�إن كان هذ� �لتعامل مع حركات ن�سائية عربية، �أو مع �أي جهة كانت، 
�لتهامات  لأن  �ل�سع�دي،  �لد�خل  في  �لجمعيات  �أو  �لم�ؤ�س�سات  مع  �لتعامل  ُيف�سل  ود�ئمًا 
قلياًل،  �أه�ن  �لم�ساألة  تك�ن  عربيًا  ربما  ولكن  جاهزة،  د�ئمًا  للخارج  �أو  �لخارجية  بالعمالة 

ولكن تبقى �تهامات بالعمالة. فالخبر�ت �لقائمة تك�ن مفيدة جدً� لنا في �ل�سع�دية. 

وفيها  �ل�سع�دية  في  �سلفية  دينية  حركات  وج�د  من  �لرغم  على  �إ�سافية:  مالحظة 
تنظيمات  باأنها  �ل�سلفية  �لحركات  هذه  عن  نق�ل  �أن  ن�ستطيع  ل  لكن  ن�سائية،  مجم�عات 
و��سحة �لمالمح، فالمر�أة �ل�سع�دية بكل �أ�سف، تقبل ب�سعفها ودونيتها ج�هريًا �تجاه �لرجل. 
ويمكن �أن تك�ن هناك ت��سية م�ستركة هي �لعمل في �إطار �لإ�سالح �لديني، و�إعادة �لجتهاد 

من منظ�ر ن�س�ي �إ�سالم�ي. 

ر�سيدة الطاهري)42(، �لمغرب:
في �إطار �ختتام �أعمال هذ� �لم�ؤتمر، و�ل�ستخال�سات �أو �لخال�سات و�لت��سيات �لتي 
تقدم بها �لأ�ستاذ عريب، هناك مبد�أ �لتعاي�ص �أو »�لتعاي�ص معًا« ح�سبما �عتقد في مجتمعاتنا 
في  بع�سنا  بع�سنا  ُيلقي  �أن  يمكن  ول  مغاربة،  كلنا  �لمغرب؛  في  نحن  نق�ل  وكما  �لعربية. 
هذ�  بناء  بكيفية  ونتحاور  نجل�ص  �أن  وعلينا  للتعاي�ص،  نجتهد  �أن  علينا  �أن  بمعنى  �لبحر، 
�إطار تعاقد�ت، وهذ� �لأمر �لذي  �لتعاي�ص �لم�سترك في هذ� �ل�طن �لمغربي، وبالطبع في 
باأن هناك  �أفكار متعددة، ونحن نقر  �أننا �جتمعنا وتناق�سنا وتحاورنا في  �لي�م ه�  يجمعنا 
�ختالفات وتفاوتات في مجتمعنا وفي معاركنا نح� هذ� »�لتعاي�ص معًا«، وكان هناك في هذ� 
�لم�ؤتمر »ع�سف ذهني«، وهذ� جميل جدً�، و�لنقا�ص يعك�ص تعدديتنا في �لمفاهيم و�لأفكار 

و�لأيدي�ل�جيات و�لثقافات. 

و�أعتقد �أننا نحتاج ربما �إلى لقاء�ت وندو�ت �أخرى، لماذ�؟ لأننا بحاجة �إلى نقا�سات 
م��سعة �أخرى ونقا�سات �أخرى في محاور �أخرى، وتحديد �أكثر ما نريد؟ طبعًا، ل ي�جد هناك 

)42( نائبة يف �لربملان �ملغربي، ع�س�ة �ملكتب �ل�سيا�سي حلزب �لتقدم و�ل�سرت�كية.
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زمن للن�ساء، خارج �لزمن �ل�سيا�سي �لذي تمر فيه بلد�ننا �لعربية، ب�سفة عامة، ومجتمعاتنا. 
عن  نتحدث  حين  لأننا  �لم�ؤتمر؟  هذ�  من  بها  �سنخرج  �لتي  �لم�سافة  �لقيمة  ما  و�أت�ساءل: 
بحثية  مر�كز  وهناك  متعددة،  تجارب  هناك  ولكن  ومفيدة،  جميلة  فكرة  فهذه  �لمنتدى 
ودر��سية وفكرية �أخرى، ربما نجد ما نحتاجه. يجب �أن نحدد ماهية �لم�ساحات �لرمادية، 
قليل  ب�سكل  ول�  �لمثال  �سبيل  على  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  مثل  محددة؛  م���سيع  �أ�سا�ص  على 
ن�سبيًا، وربما في م���سيع �لك�تا �لن�سائية وم���سيع �أخرى، ولكن في �لممار�سة، هي تمار�ص 

في مختلف مجتمعاتنا. 

�لحق�ق. من  تر�تبيات في  لي�ص هناك  �لم�ساو�ة، ولكن كيف؟  �أ�سا�سًا  ما نحتاجه ه� 
مثل  عليها،  �أمثلة  �لبع�ص  م�قع خالف حاد؟ ذكر  �لتي هي  �لق�سايا  ما هي  �لمنطلق،  هذ� 
يمكن  فال  معه،  �سنتعامل  �لأر�ص،  على  م�ج�د  و�قع  وهذ�  �لزو�ج،  خارج  �لأطفال  ق�سايا 
كيف  �إذً�  �لأطفال.  ه�ؤلء  �أمهات  �لن�ساء  نق�سي  �أو  نق�سيهم،  �أو  �لأطفال،  ه�ؤلء  نرمي  �أن 
�أطفال مجه�لي �لن�سب، ون�ساء  نتعامل مع ه�ؤلء، ونعترف بحق�قهم كاملة كم��طنين، من 
و�قعية،  حالت  في  �لإجها�ص  �لحمل  ب�قف  ي�سمى  ما  ق�سايا،  وهناك  قا�سر�ت.  �أمهات  �أو 
طفالت يحمل من �آبائهن، �أو من �إخ��نهن، �أي حمل �سفاح، حمل من �لمحارم، وهي ق�سايا 
قد تعتبر »ترهات« لكنها ق�سايا و�قعية، فهناك ع�سر�ت �لأطفال ي�لدون خارج �أطر �لزو�ج 

في مجتمعاتنا، ول يمكن تغطية �ل�سم�ص بغربال. وهناك ق�سايا �لإرث على �سبيل �لمثال. 

�أنا ل �أ�ساطر �لر�أي �لذي يق�ل باأننا نعي�ص ق�سايا �لن�ساء في �ل��قع، فعلى �سبيل �لمثال 
بالن�سبة لنا في �لمغرب، �أعطي مثاًل و�حدً�: هناك حركة ن�ساء من �لب��دي، ت�سمى »ن�ساء 
�سالليات«، ينا�سلن من �أجل �لحق في ت�ريثهن في �لأر�ص �لتي حرمن منها بدعاوى مختلفة. 
ننكب على هذه  �أن  �لن�ساء ه�  �لم�ساو�ة وحق�ق  �للقاء في ق�سايا  �لم�سافة في هذ�  قيمتنا 

�لق�سايا �لتي تختزل �لمر�أة في �لقرن �لحادي و�لع�سرين بعقلية قرون �سابقة. 

عريب الرنتاوي:
�لعمل  فكرة  على  �تفقنا  نحن  عليها،  متفق  كاملة  �أجندة  و�سع  ب�سدد  �لآن  ل�سنا 
�لم�سترك، وبعد ذلك يمكننا �أن نت�ساور في م���سيع �لعناوين �لتي ينبغي بحثها وتد�ولها فيما 
بيننا و�لتركيز عليها. و�عتقد �أن �لقتر�ب من م��س�ع �لمناطق �لرمادية ه� من �لم���سيع 
�لمهمة. فحتى في �ل�ليات �لمتحدة و�أوروبا، فاإن �لكثير من �لم���سيع �لتي ُذكرت على هذه 

�لمائدة، ما ز�لت في هذه �لدول م��سع جدل وتحاور ونقا�ص. 
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ما يميز �أوروبا �أن فيها �أحز�بًا محافظة، و�أحز�بًا ليبر�لية، و�أحز�بًا ي�سارية، و�أحز�بًا 
ذ�ت ت�جهات �سيا�سية �أو فكرية �أخرى. وهناك لديهم ق�سايا حق�ق مثليي �لجن�ص، وحق�ق 
�لإنجاب خارج م�ؤ�س�سة �لزو�ج، وهذه م��س�عات لم ُتح�سم في تلك �لدول �لمتقدمة. ل يج�ز 
�أن نقدر �لبالء قبل وق�عه، كما يق�ل �لمثل، دع�نا نم�سي ون�سير في �لم���سيع �لرئي�سية على 
�أقل تقدير، ومن ثم ناأتي �إلى �لم���سيع �لمتفرعة عنها، وفيما بعد يتم جدولة كافة �لم���سيع 
�لمر�د مناق�ستها في هذ� �لمجال، �سمن عمليات �لبحث و�لتنقيب و�ل�ستق�ساء و�لدر��سة 

و�لتدقيق.

ريما نّزال)43(، فل�سطين:
�تفاقنا  �لأخيرة، رغم  �لمد�خالت  تعقيدً� وخا�سة في  يزد�د  �ل��سع  �أن  �أرى  حقيقة، 
�لتعقيد ه� من طبيعة هذ� �لح�س�ر غير �لمتجان�ص فكريًا  على غالبية �لأ�سياء، ولكن هذ� 
لغاية  �تفقنا على مبد�أ  �أن �قترح ب�سكل مبا�سر: نحن  �أريد  و�أيدي�ل�جيًا و�سيا�سيًا ومذهبيًا. 
�لت��سيات  في  ولكن  �لم�سترك،  �لعمل  مبد�أ  وه�  عريب،  �لأ�ستاذ  به  تحدث  ما  ح�سب  �لآن 

�ختلطت �لآليات بالبر�مج، و�لأن�سطة بالمهمات ومحاور �لعمل. 

�أعتقد �أن هذه �لق�سايا مجتمعة بحاجة �إلى �جتماع �آخر، و�أنا �أرى بح�سب �عتقادي �أن 
�لم�ؤتمر لغاية �لآن لم ينتِه من كل �لق�سايا �ل�سائكة �لتي ناق�سها ليت��سل في نهاية �لأمر �إلى 
ت��سية للعمل �لم�سترك فيما بيننا وو�سع �آليات محددة له، كما �تفقنا على تاأ�سي�ص �أو ت�سكيل 
�سيء طبيعي،  �ل�سيا�سية، هذ�  للدر��سات  �لقد�ص  �أعماله مركز  وين�سق  ي�سرف عليه  منتدى 
ولكن بد�أت تبرز على �ل�سطح تباينات وهناك ق�سايا م�ستركة، وهناك م�ساحات رمادية غير 
و��سحة، وهذ� بحاجة �إلى معالجة �إذ� كنا نريد لهذ� �لعمل �لم�سترك �أن ي�ستمر لأط�ل فترة 

زمنية ممكنة. 

معقدً�،  �سيك�ن  �أنه  رغم  �لم�ؤتمر  هذ�  عن  بيان  ي�سدر  �أن  �قترح  �لثانية:  �لت��سية 
يمكن �أن ي�سمى »�إعالن عمان«، �أو �أي ��سم �آخر، لكن هذ� �لبيان يجب �أن يتميز بال�سفافية 
و�ل�سر�حة و�ل��س�ح و�ل�سدق، بحيث يعك�ص روؤية �لجتماع لق�سايا �لمر�أة �لعربية، بكل هذه 
�لتباينات �لتي طرحت. وحتى ل يظهر �لبيان كما ل� كان كتلة من �لتناق�سات، يمكن له �أن 
يتطرق �إلى م�ساألة م�سالح �لمر�أة �لعربية في �لمرحلة �لنتقالية، يجب �أن ننطلق من خطاب 

يف   كاتبة  �لفل�سطينية،  للمر�أة  �لعام  لالحتاد  �لعامة  �لأمانة  ع�س�ة  �لفل�سطيني،  �ل�طني  �ملجل�ص  ع�س�ة   )43(
ق�سايا �ملر�أة.



الباب الرابع: الإ�سالم و»مواطنة« املراأة

342

�لم�سالح، وهذه في �لحقيقة برزت من كل �لح��ر�ت و�لنقا�سات �لتي تمت في هذ� �لم�ؤتمر. 

�أن يخرجن قلياًل ... قلياًل من �لقي�د �لأيدي�ل�جية لأنها بد�أت تعقد  �لن�ساء يحاولن 
ق�سايا  وبحث  و�لم�ساو�ة،  �لحرية  في  �لن�سائية  �لم�سالح  خطاب  �إلى  �لن�سائية،  �لعالقات 
معقدة من  �سلة  لدينا  �أن  بمعنى  �لأحز�ب،  في  و�لم�ساركة  وهم�مها،  و�لمجتمعات  �لأوطان 
�لأحز�ب  �سعيد  على  �أو  �لحك�مية  �لم�ست�يات  على  �س��ء  �لن�ساء  ت�ستهدفها  �لتي  �لمحاور 
وم�ؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني �ل�ساغطة، وهذه �لأفكار لم تكن �إ�سقاطًا و�إنما جاءت ح�سيلة 
لكل مد�خالتنا، �أو على م�ست�ى �لأحز�ب �لتي تعتبر �لقناة �لرئي�سية لتحقيق �لحق�ق، فالمر�أة 
�إذً� ل  م�ساركة في هذه �لأحز�ب، وم�ساركة في بنيتها، وفي قاعدتها وم�ست�ياتها �لقيادية. 
بد �ن يك�ن هناك حق�ق للمر�أة في هذه �لأحز�ب، و�لحق�ق ل تعطى و�إنما تنتزع بالن�سال 
من  �لحق�ق  هذه  لتاأخذ  �لأحز�ب  هذه  على  �لحزبيات  �لن�ساء  قبل  من  �ل�سغ�ط  وممار�سة 

�لحزب �لذي تعمل فيه قبل �أن تاأخذها من �لدولة. 

�لمتح�سلة  �لحق�ق  �أن  �لفل�سطينية،  �لمر�أة  في خطاب  فل�سطينية،  كامر�أة  �أ�سعر  �أنا 
للن�ساء �لفل�سطينيات من �ل�سلطة )�لدولة(، �أ�سبحت �أف�سل قلياًل من حق�قها �لمتح�سلة في 
�لأحز�ب، لأن �لأحز�ب حقيقة �ساهمت في �ل�سغط على �لدولة كي تنال �لن�ساء هذه �لحق�ق، 

لكن �لفتحة لي�ست كبيرة لتتمكن �لن�ساء �لفل�سطينيات من �لح�س�ل على كامل حق�قهن. 

�أختتم لأق�ل �إن �لخطاب �لن�س�ي �لعربي، م�ساألة للتفكير. حاليًا لم ن�ستطع �أن ن�حد 
هذ� �لخطاب، ويجب �أن نعترف �أن هناك خطابات، لكن هناك قدرة �نطالقًا من �لم�سالح 
�لم�سترك، كما �أ�سلفت، لعمل �أو �سياغة خطاب ن�س�ي عربي، بق�سايا �لم�ساركة �ل�سيا�سية، 
وبق�سايا حق�ق �لإن�سان، و�لحق�ق �لجتماعية، و�لحق�ق �لقان�نية، هذ� �لخطاب �لم�سترك، 
حتى ل� كان �أرقى قلياًل من خطاب �أي دولة عربية نالت فيها �لن�ساء حق�قهن، يمثل �سالحًا 
باأيدينا حتى نتمكن من �ل�سغط على دولنا من �أجل تحقيقه. فهنا علينا و�جب منزلي يجب 
و�لبع�ص تحدث  به. هناك من تحدث عن منتدى، وهناك من تحدث عن ملتقى،  نق�م  �أن 
عن �سبكة. لقد �سدرت على �أل�سنتنا جميعًا �لكثير من �لم�سميات، ربما نحن بحاجة للتدقيق 
فيها، و�إفر�ز ماذ� تعني هذه �لقتر�حات. نحن با�ستطاعتنا �أن نق�م بعمل م�سترك، لكننا ل 
�أو ند�ء�ت، تخرج بيانات م�ستركة  �أنا مع �سدور بيانات  �لعمل بكل �سيء م�سترك.  ن�ستطيع 
�ل�س�رية،  �لمر�أة  لمنا�سرة  بيان  ي�سدر  �لق�سايا،  من  �لكثير  في  �لعربية  �لمر�أة  لمنا�سرة 
كل  في  بع�سًا  بع�سنا  محل  نحل  �أن  ن�ستطيع  ل  لكننا  �نتهاكات،  من  له  تتعر�ص  ما  و�إد�نة 

�لق�سايا �لتف�سيلية. 
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د. عائ�سة �سرير)44(، �لجز�ئر:
نحن، في �لحقيقة، من منطلق تجربتنا وو�قعنا نالحظ �أن �لنظام �لحاكم في �لجز�ئر 
�إلى مدى غير منظ�ر.  �لن�سائية »�لتاأبيد«، بمعنى �لإبقاء على �لك�تا  �أر�د في م�ساألة �لك�تا 
�لم�سكلة في �لجز�ئر ل تكمن في م�ساألة �لك�تا �لن�سائية وتمثيل �لمر�أة �لجز�ئرية، بل تكمن 
في ثالث م�ساكل، هي: �لأولى، تتمثل ب�ج�د �أنظمة ��ستبد�د وف�ساد ور�ساوى، وتتمثل �لم�سكلة 
ومتخلف،  رجعي  ر�ديكالي  �سيا�سي  �إ�سالم  وج�د  في  جدً�،  خطيرة  م�سكلة  وهي  �لثانية، 

و�لم�سكلة �لثالثة هي م�سكلة �لعلمانية �لر�ديكالية �ل�ستئ�سالية. 

لهذ� فاإننا ندع� �أنف�سنا �أوًل، ومن ثم ندع� جميع �لق�ى و�لأحز�ب �لجز�ئرية �لم�ستنيرة 
و�لأحز�ب �لديمقر�طية و�لأحز�ب �لمعتدلة �إلى �لت��فق و�لتفاق ح�ل �لم�ساحات �لم�ستركة، 
لل�طن  و�لحرية  م�ستركة،  م�ساحة  و�لدولة، هي  �لمجتمع  في  وتمكينها  �لمر�أة  وح�ل حق�ق 
وللجميع؛ هذه م�ساحة م�ستركة، و�لنز�هة م�ساحة م�ستركة، وكذلك �لديمقر�طية �لتاآلفية، 
كما قالت �لأخت من �لمغرب، هذه كلها م�ستركات يتفق ويت��فق ح�لها �لجز�ئري�ن، فلماذ� 
نترك هذ� �لم�سترك �لذي يجمعنا، ونبحث د�ئمًا �لم�سائل �لتي نختلف فيها و�لتي تعمق �له�ة 
و�لفج�ة فيما بيننا؟ لهذ� �أدع� كت��سية، �إلى دعم �لديمقر�طية �لت�ساركية و�لتاآلفية، ودعم 
��ستقاللية �لق�ساء، ودعم �لتنمية، كما قالت �أختي من لبنان حتى ن�ستطيع �أن نرقى بالمر�أة 

�إلى �أعلى �لم�ست�يات. هذه �لنقطة �لأولى.

�ل�سيا�سية  �لم�ساركة  �لإ�سالمي في ق�سايا  �لجتهاد  باب  بفكرة  تتعلق  �لثانية  �لنقطة 
�لمجتمع  منظمات  وفي  و�لدولة،  �لمجتمع  في  للمر�أة  و�لجتماعي  �لقت�سادي  و�لتمكين 
�لمدني كالأحز�ب و�لجمعيات وغيرها. وحقيقة، فاإن فتح باب �لجتهاد �سعب. عندما كان 
للعرب ح�سارتهم، وللم�سلمين ح�سارتهم، وكانت هذه �لح�سار�ت متن�رة وو�سلت �إلى �أعلى 
م�ست�ياتها، كان �لغرب ينام على �سرير �لتخلف في ع�سر �لقرون �ل��سطى، لم تكن �لمر�أة 
كانت  لأنه  وذلك  �لمعا�سرة،  �لعربية  �لمر�أة  منها  تعاني  �لتي  �لم�سكالت  من  تعاني  �آنذ�ك 

هناك ح�سارة متقدمة عن كافة �لح�سار�ت �لمحيطة بها. 

�أو من خلف  �لظاهر،  في  ذلك  كان  �س��ء  تحكم،  كانت  �لمر�أة  �لعثمانية،  �لدولة  في 
�لك��لي�ص. في ع�سر �لمماليك في م�سر، �لمر�أة كانت تحكم، �س��ء كانت ور�ء �لك��لي�ص �أو 
كانت في �ل�سد�رة، وكمثال، فقد حكمت �سجرة �لدر في م�سر. م�سكالتنا �لأ�سا�سية تكمن 

)44( ع�س�ة جمل�ص �ل�س�رى �ل�طني، ع�س�ة �أمانة �ملر�أة و�لأ�سرة، حركة جمتمع �ل�سلم.
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في ع�س�ر �لنحطاط. ففي �أو�خر حكم �لدولة �لعثمانية، وهذه �لع�س�ر، �أثرت فيما �أثرت فيه 
على �إغالق باب �لجتهاد �لإ�سالمي في عدة ميادين، فعلى �سبيل �لمثال، بالن�سبة للمعالجة 
�لطبية، يقبل �لمجتمع �لعربي �أن تم�ت �لمر�أة ول يك�سف عليها طبيب ذكر، ون�سحي بهذه 
�لإن�سانة، لأنه ل ي�جد لدينا فت�ى تق�ل ل عيب ول �سرر في �أن يك�سف ويعالج �لمر�أة طبيب 
و�إن كان رجاًل. وهذ� �أي�سًا ينطبق على م�ساألة �لتمثيل �ل�سيا�سي �لإ�سالمي، وم�ساألة م�ساركة 
�لمر�أة. في هذ� �لمجال، نحن متخلف�ن لع�سر�ت �ل�سن��ت ولربما لع�سر�ت �لعق�د �إلى �ل�ر�ء، 

لهذ� ندع� كما قالت �أختي من �ل�سع�دية �إلى فتح باب �لجتهاد في هذ� �لجانب.

�لمجالت  كافة  من  م��قفه  يحدد  باأن  �لإخ��ني  للفكر  دع�ة  هي  �لثالثة:  �لنقطة 
�لمتعلقة بالمر�أة بدقة، ول يترك لنا م�ساحات رمادية مختلف عليها في هذ� �لمجال، وذلك 
�تجاه �لم�ساركة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية للمر�أة في �لمجتمعات �لعربية، و�أن ل 
تبقى هذه �ل�سبابية في �لم��قف �لتي يتم تف�سيرها من قبل �لإخ��ن ح�سب �لظرف �ل�سيا�سي 

وح�سب م��زين �لق�ى �لقائمة في هذه �لدولة �أو تلك. 

كحركات  بيننا  فيما  م�ستركًا  عماًل  نح�سر  �أن  مع  �سخ�سيًا  �أنا  لالأجندة،  بالن�سبة 
و�تحاد�ت وجمعيات ن�سائية عربية يتعلق بقان�ن �لنتخابات، بحيث يتم تعميمه على �لدول 
�لعربية كافة، �أو ناأخذه كنم�ذج، بحيث ي�سكل و�سيلة �سغط على �لحك�مات و�لأنظمة �لعربية 
لتعمل به، حتى نرتقي بم�ساركة �لمر�أة في بلد�نها، ونرتقي حتى في م�ساألة �لك�تا �لن�سائية 
و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  ولحق�قها  �لمر�أة،  لق�سايا  خدمة  و�أكثر  عدًل،  �أكثر  تك�ن  كيف 

و�لقت�سادية. 

تمكين  وم�ساريع  و�لأبحاث  وبالدر��سات  �لن�س�ي  بالفكر  نرتقي  �أن  ن�ستطيع  كذلك، 
�لمر�أة، و�أعد مركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية، وكافة لجان �لمر�أة في حركة مجتمع �ل�سلم 
�لذي �أنتمي �إليها، �أننا م�ستعد�ت في تقديم يد �لع�ن و�لم�ساعدة و�لم�ساندة وتقديم �لأبحاث 

و�لدر��سات، وكل ما يخ�ص هذ� �لجانب �لبحثي و�لفكري �لن�س�ي. 

وم��جهة  �لت�سدي  لم�ساألة  بالن�سبة  كذلك  عريب  و�لأ�ستاذ  �لقد�ص  مركز  مع  ونتفق 
�لتكفيري له�ؤلء �لظالميين، وهذه �سرورة من �ل�سرور�ت �لق�س�ى  فقهاء �لظالم و�لفكر 
هذ�  وفتاوى  �أفكار  لأن  �لعربية،  مجتمعاتنا  في  وتط�رها  �لمر�أة  م�ستقبل  لتح�سين  و�لهامة 
�لفكر �لظالمي، و�سي�خ �لتكفير، ت�ؤذي وت�سر بالفكر �ل�سيا�سي �لإ�سالمي �لمعتدل، �أكثر مما 

ت�سر �لفكر �لعلماني و�لي�ساري و�لليبر�لي و�لق�مي. 



345

نحن في �لجز�ئر، بذلنا جه�دً� جبارة، وعملنا بكل ما ��ستطعنا من �أجل تقريب وجهات 
�لنظر بين �لفكر �لإ�سالمي و�لفكر �لعلماني، وتقريب وجهات �لنظر بين �لن�ساء �لإ�سالميات 
و�لن�ساء �لعلمانيات، لكن �لعلمانيات لم يثقن بنا، ولم ياأمن جانبنا. ونحن م�ستعد�ت في هذ� 

�لمجال كن�ساء �إ�سالميات �أن تك�ن لنا روؤى وما �إلى ذلك. 

فقط �أود �أن �أق�ل كلمة �أخيرة، وهي �أننا ل نريد �أخ�نة �لن�ساء �لأخريات، رغم �أنني 
�أعتز باأختي من حزب �لتقدم و�ل�ستر�كية في �لجز�ئر، ول �أريد �أن ت�سبح هي �إخ��نية، ولكن 
رجاًء، ل تقتل�نا من �أجل بناء �لدولة �لمدنية، ل تقتل�� �لتي قدر �هلل لها �أن يك�ن عندما فكر 
�إ�سالمي و�سطي من �أجل بناء �لدولة �لمدنية، ول تبن�� �لدولة �لمدنية على جماجم ودماء 

�لآخرين ودماء �لن�ساء �لأخريات �لل��تي يردن هذ� �لجانب. 

ففي  �لب�سري،  �لأ�سل  وعلى  �لجندر،  على  تعامالتنا  نبني  نحن  �لمطاف،  نهاية  في 
�لخريطة �لكروم�زومية، �ل�سيدة �إذ� خرجت »طفرة« في بيتها �أو في �أبنائها، كاأن يك�ن �أحد 
لأن خارطته  بيتها  تنفيه من  ل  فاإنها  »منغ�ليًا«  يك�ن  �أو  »�لت�حد«،  بمر�ص  �أطفالها م�سابًا 
ل  و�أن  �ختالفاتنا،  بع�سًا على  بع�سنا  نتقبل  �أن  بد  ل  لهذ�  ما عنها،  �سيئًا  �ختلفت  �لجينية 
�أردنا ��ستئ�سال �لفكر �لمتخلف و�لمتحجر و�لظالمي. فاأعمال  �إذ�  نق�سي بع�سنا �لبع�ص، 
�لقتل و�سفك �لدماء هي من منتجات �لفكر �لمتخلف، لهذ� يجب �أن نجتمع مع بع�سنا �لبع�ص، 
ونحب بع�سنا بع�سًا. بالمنا�سبة عقدت بالأم�ص �أخ�ة ر�قية مع �لأخت ندى �لنا�سف من لبنان، 
رغم �أنني عرفت �أنها م�سيحية، لكن ذلك لم يغير من قناعتي �سيئًا، بالعك�ص �أنا �أعتز بذلك. 
�إن ��ستطعتم �أن تذيب�� �لكثير من �لجليد و�إز�لة �لبقع �لرمادية  �أنه يكفيكم �سرفًا  و�أت�س�ر 

�لتي جاءت به كل و�حدة منكن تحمله من بلدها. بارك �هلل فيكم.

مريم قطريب)45(، �س�ريا:
�لل��تي  �لطالبــات  عند  �ل�سيا�سي  �ل�عي  �سعف  عيني  باأم  و�أرى  طالبة،  زلت  ما  �أنا 
�لتطرق  �أو �لقت�سادية، كما تم  �أو �لجتماعية  �ل�سيا�سية  ل يعرفن حقيقة ما هي حق�قهن 
ي�سمل  يبدو  ما  على  �ل�سعف  وهذ�  �لم�ساركات،  �لأخ��ت  قبل  من  �لم�ؤتمر،  هذ�  في  �إليها 
�لمجتمعات �لعربية عم�مًا، و�نطالقًا من نقطة �ل�سعف �لتي تعاني منها �ل�سابات و�لفتيات 
و�لطالبات �لجامعيات، ت��سيتي هي دمج ه�ؤلء �لفتيات �ل�سابات و�لطالبات �لجامعيات في 
�لعمل �ل�سيا�سي وفي �لن�سال �لمطلبي للمر�أة. كما �أو�سي من خالل �جتماعنا وم�ؤتمرنا هذ�، 

)45( ع�س�ة هيئة عليا، جتمع �لطلبة �ل�س�ريني.



الباب الرابع: الإ�سالم و»مواطنة« املراأة

346

باإقامة ندو�ت وور�ص عمل ومناظر�ت �سيا�سية، على �أن ُت�ستقطب �إليها م�ساركات من مختلف 
�لتجاهات، ومن مختلف �سر�ئح �لمجتمع �لمدني في كل بلد�ننا �لعربية. 

اأ�سماء يو�سف)46(، م�سر:
لدي نقطتان �أريد �لحديث فيهما. �أوًل، �أو�سي باأن يعرف �أو يتعرف بع�سنا على �لبع�ص 
�لآخر، بمعنى �أن يعرف �لإ�سالمي، �لعلماني؛ و�أن يعرف �لعلماني، �لإ�سالمي؛ و�أن يقر�أ كل 
منا �أفكار و�أطروحات �لآخر، ول نعتمد على معرفة بع�سنا بع�سًا من خالل عر�ص �لقياد�ت 
يمكننا  بعد  فيما  �لأيدي�ل�جية،  �أو  �لفكرية  �أو  �لحزبية  بانحياز�تها  متاأثرة  تك�ن  قد  �لتي 

�لحديث عن منتديات �أو ملتقيات تن�سق عملنا �لم�سترك. 

�لنقطة �لأخرى، هي �لعمل على �لأخذ بيد �لمر�أة نف�سها �لتي ُعقد هذ� �لم�ؤتمر من 
�أجلها، كي تك�ن �سريكة �أ�سا�سية في ما نفعله من �أجلها من خالل �لتركيز على �لم�سكالت 
�لحقيقية �لتي تك�ن على تما�ص مع و�قعها، و�لم�سكالت �لتي تعاني منها ب�سكل مبا�سر، حتى 
ل نجد بعد هذ� �لمجه�د �لم�سني، وهذ� �لع�سف �لذهني، وهذ� �لبحث عن �لم�ستركات، �أن 
كل ما فعلناه مرف��ص من قبلها، �أو �أنها ترف�سه، �أو ترف�ص بع�سه. وكما يحدث في م�سر، 
نجل�ص مع �لمر�أة ونتحدث معها، وهذ� حقيقة ما ن�ساهده في �لحمالت �لنتخابية لالأحز�ب 
�ل�سيا�سية �لم�ساركة في �لق��ئم �لنتخابية �لبرلمانية، �أو �لمجال�ص �لبلدية �أو �لمحلية وغيره، 
ثم تذهب في نهاية �لأمر �إلى �سناديق �لقتر�ع لت�سارك، وهناك تعطي �س�تها للرجل، ولي�ص 
في  لأنها  �إليه،  تنتمي  �لذي  نف�سه  �ل�سيا�سي  �لحزب  من  �لمر�أة  هذه  كانت  ل�  حتى  للمر�أة، 

حقيقة �لأمر تثق بالرجل �أكثر مما تثق بالمر�أة بنت جن�سها. 

عائ�سة عبد الكريم)47(، �ل�س�د�ن:
وزوجة  �لعم،  وزوجة  �لأخ،  زوجة  وهي  �لأم،  وهي  �لأخت،  وهي  �لزوجة،  هي  �لمر�أة 
�لخال، وهي �لمربية لالأجيال، فاإن �سلحت حال هذه �لمر�أة، فقد �سلحت حال �لمجتمعات 

�لعربية ككل، و�إذ� ف�سدت حال �لمر�أة، ف�سدت �لمجتمعات �لعربية كلها. 

لقد �أتينا من م��قعنا �لمختلفة �إلى هنا لنتحدث عن هم�م �لمر�أة �لعربية ب�سكل عام، 
في ط��ئفنا ومذ�هبنا وفي �أحز�بنا �ل�سيا�سية و�لدينية و�لفكرية و�لأيدي�ل�جية، وفي دولنا 

)46( ع�س�ة �لهيئة �لعليا، وع�س�ة �لأمانة �لعامة للتثقيف و�لتدريب �ل�سيا�سي، حزب �ل� �سط �مل�سري.
)47( ع�س�ة حزب �مل�ؤمتر �ل�طني �ل�س�د�ين، و�لهيئة �لق�مية �لربملانية لل�س�د�نيات.
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كل  من  �لمختلفة،  �لنظر  وجهات  من  لكثير  و��ستمعنا  �لمختلفة.  �ل�سيا�سية  �لأنظمة  ذ�ت 
ومذهبية  ودينية  وفكرية  و�أيدي�ل�جية  �سيا�سية  خلفيات  من  تنطلق  وهي  ومتحدثة  متد�خلة 
مختلفة، ولكن �لحكمة هي في ماذ� بعد؟ بهذ� �ل�سدد �أق�ل �إنه ل بد من تغيير خطاب �لمر�أة 
�أوًل، �أو �لخطاب �لن�س�ي، لأننا �سمعنا من �لكثير من �لأخ��ت �لم�ساركات خطابًا، و�سمعنا 
�سكاوى، ولكننا لم ننتقل �إلى مرحلة �لتنفيذ، وهذ� �لتنفيذ بد�أ فيه وقدمه و�أ�ساءه لنا �لأخ 
عريب بالملخ�ص �لذي �لتقطه من حديثنا ومد�خالتنا طيلة ي�مين من �لعمل �لمت���سل في 
بالمر�أة  نقفز  �أن  نريد حقًا  كنا  �إذ�  �أُوؤمن،  �أنا  وعليه  لنا ملخ�ص عنه،  وقدم  �لم�ؤتمر،  هذ� 
�لعربية قفز�ت �إلى �لأمام، �إلى �لتط�ر، و�إلى غد م�سرق، فاإنه يت�جب علينا �أن ن�ستفيد من 
هذ� �لتن�ع �لعرقي و�لأثني و�لفكري و�لثقافي، و�لتن�ع في �لأفكار و�لآر�ء، وفي �لمقترحات 
�لتي تقدمت بها �لم�ساركات و�لم�سارك�ن في هذ� �لم�ؤتمر، لن�سيىء من خالل كل هذ� �لتن�ع 

�لثري �لطريق �إلى تقدم �لمر�أة وتمكينها في مجتمعاتها �لإ�سالمية وغير �لإ�سالمية. 

ونحن هنا ل نتحدث عن �لمر�أة �لإ�سالمية و�لمر�أة �لعلمانية، نحن نريد �لمر�أة كما 
قال �ل�ساعر: »�لأم مدر�سٌة �إذ� �أعددتها �أعددت �سعبًا طيب �لأعر�ق«. فنحن عندما نعد هذه 
�لمر�أة ثقافيًا و�سيا�سيًا و�جتماعيًا، ن�سمن ذلك �لمجتمع �لذي تغنى به �ل�ساعر، �سعبًا طيب 
�لأعر�ق، يعترف فيه �لرجل بحق�ق �لمر�أة، ويقاتل من �أجل حق�قها، ومن �أجل �أن تمار�ص 

هذه �لحق�ق.

حف�سة من�سور)48(، �ليمن:
ن�سكر �لأ�ستاذ عريب على تلخي�سه لأعمال �لم�ؤتمر بكلمات معبرة ومفيدة عما جرى 
من �أعمال �لم�ؤتمر، وهذ� �لملخ�ص ي�سلح كت��سيات للخروج بها في هذ� �لم�ؤتمر، وي�سلح 
�لأ�ستاذ  بها  تقدم  �لتي  �لإ�ساء�ت  �لقادمة، وهذه  �لمرحلة  لعملنا في  �أعمال م�جه  كجدول 

عريب، غطت �لعق�ل و�ل�سدور في تبنيه لالقتر�حات.

�لعربية، تح�سد  �لأقطار  وروؤية طم�حة في كل قطر من  تبنى خطة  �أن  �قتر�حي، ه� 
وكذلك  �لمجتمعية،  و�لأفكار  لالآر�ء  �لحامل  باعتبارها  �لنخب�ية  �لمجتمع  مك�نات  معها 
من  �لعاديين  و�لم��طنين  �ل�سعبية  �لمك�نات  �أي  �لب�سيطة،  �لمجتمع  مك�نات  معها  تح�سد 
كافة  في  �لفاعلة  �لمر�أة  م�ساركة  لتبني  �لد�عمة  �لق��عد  تمثل  �لتي  �لمجتمعية  �ل�سر�ئح 
�لأ�سعدة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية لإي�سالها وح�س�رها في م��قع �سنع �لقر�ر، 

)48( �لتجمع �ليمني لالإ�سالح.
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�أو  �لبرلمان،  �أو د�خل  �لمدني،  �أو د�خل م�ؤ�س�سات �لمجتمع  و�تخاذه، �س��ء د�خل �لأحز�ب 
د�خل �لم�ؤ�س�سات و�لأطر �لحك�مية �لمختلفة، على �أن ي��كب هذه �لروؤى �هتمام تنم�ي يركز 
على تح�سين �أو�ساع �لمر�أة �لقت�سادية، وتمكينها �قت�ساديًا وثقافيًا في مجتمعاتها، في ظل 
�سياغة د�ساتير ديمقر�طية، ون�س��ص ت�سريعية وق��نين تعطي �لمر�أة حق�قها كاملة، وتبتعد 

عن �لإق�ساء �ل�سيا�سي و�لأيدي�ل�جي و�لعرقي و�لجندري.

بع�ص  من  �لدينية  �لفتاوى  ب�سبب  �لمجتمع  مع  �ل�سطد�م  بتحا�سي  �أي�سًا،  و�أو�سي، 
�سي�خ �لفتنة و�سي�خ �لظالم �لتي ل تعطي �لمر�أة حق�قها، وكذلك ب�سبب �لفتاوى �لإق�سائية، 
ونحن نرف�ص �لإق�ساء من �أي طرف، �س��ء كان علمانيًا، �أو ليبر�ليًا، �أو �إ�سالميًا، �أو ي�ساريًا.

اأميرة ملك)49(، �س�ريا:
يت�جب علينا �أن نعمل �سيئًا مهمًا، و�أنا �أقدم هنا �لقتر�ح �لتالي: كل و�حدة منا عندما 
بمقترحاتها ح�ل  �إلكترونية  ر�سالة  وتر�سل  �أفكارها  بترتيب  تق�م  �أن  بلدها يجب  �إلى  ترجع 
للدر��سات  �لقد�ص  لمركز  وتر�سلها  ذلك،  على  نتفق  لم  �لآن  لغاية  لأننا  غدً�،  �سنفعل  ماذ� 
عريب  �لأ�ستاذ  قبل  من  عليها  �لإ�سر�ف  ويتم  وتتقاطع،  �لأفكار  تتجمع  ثم  ومن  �ل�سيا�سية، 

�لرنتاوي، و�لمقترحات �لتي �أخذت �أعلى ن�سبة من ناحية �لأهمية نبد�أ بهـــا.
و�قتر�حي �لثاني ه� �ختيار خم�سة �أو �ستة من �لم�ساركين لت�سكيل لجنة تمثلنا، ونت�لى 

نحن تزويدها بمقترحاتنا وتقرر هي ما يجب �أن نفعل في �لأيام �لقادمة.

عمران الخطيب)50(، فل�سطين:
حقيقة، �قتر�حي �لأول، يتعلق بم�سيرة ن�سائية تخرج في قطاع غزة كل ي�م ثالثاء للدع�ة 
من �أجل �إنهاء �لنق�سام �لفل�سطيني �لفل�سطيني. نتمنى على هذ� �لم�ؤتمر و�لمجتمعين فيه 
�لفل�سطينية،  للق�سية  �لمدمر  �لفل�سطيني  �لنق�سام  �إنهاء  �أن يدعم��  �لم�ساركات  و�لأخ��ت 
هذ� مقترحي �لأول. وثانيًا �أنا �أدع� �إلى دعم ن�سال �لمر�أة �لفل�سطينية ب�سكل عام، وب�سكل 

خا�ص �لأ�سير�ت في �سج�ن �لحتالل. 

عريب الرنتاوي:

)49( تيار بناء �لدولة �ل�س�رية.
)50( �جلبهة �لعربية لتحرير فل�سطني.
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�لمائدة  �أفرغتم معظم ما في جعبكم ح�ل هذه  �أن تك�ن�� قد  �آمل  �أخ��تي،  �إخ��ني، 
�لم�ستديرة. لذ� ��سمح�� لي في ختام هذ� �لم�ؤتمر، �أن �أ�سعكم في �س�رة ماذ� نحن فاعل�ن. 

وُن�سدر  ومقترحات،  ت��سيات  قبلكم، من  ُطرحت من  �لتي  �لأفكار  كل  نم�سك  �س�ف 
بيانًا ي�سف �لنقا�ص �لذي د�ر فيما بيننا على مد�ر ي�مين لأنه من �ل�سعب �أن ن�سدر بيانًا 
�أو �لتقت ح�ل عناوين معينة، ولكن �لجدل ��ستمر ح�ل  �إن �لآر�ء �تفقت  م�ستركًا، و�سنق�ل 
تج�سير  �أجل  من  لحقة  ونقا�سات  وح��ر�ت  للقاء�ت  ي�ؤ�س�ص  ربما  هذ�  و�إن  �أخرى،  عناوين 
�لم��قف بين �لأطر�ف �لتي �ساركت في هذ� �لم�ؤتمر، �إذ ل يعقل من لقاء و�حد �أن ن�سيغ 
�تفاقًا بين دول منق�سمة على نف�سها، بع�سها في حرب �أهلية، وبع�سها يعاني من �نق�سامات، 
من�سغل  وبع�سها  �سيا�سي،  ��ستقر�ر  عدم  من  يعاني  وبع�سها  خالفات،  من  يعاني  وبع�سها 

باإح�ساء �ل�سحايا ي�ميًا.

في �لحقيقة، هناك نقطة �أريد �أن �آخذ ر�أيكم فيها بالت�س�يت: هل تحبذون �أن ن�سير 
�لقبيل،  هذ�  من  �سيء  �أو  ملتقى،  �أو  منتدى  ت�سكيل  على  �تفقن  �لأخ��ت  �أن  �إلى  �لبيان  في 
�لمنتدى على  و�سيعمل هذ�  �ل�سيا�سيات،  �لنا�سطات  ولي�ص  �لعربيات  �ل�سيا�سيات  للقياديات 
�أو  �لمنتدى  على  �تفاق  �إلى  �لبيان  في  ي�سار  �أن  على  يتفق  من  عليها لحقًا؟  �سنتفق  �أجندة 

�لملتقى؟ 

ال�سيخ فريد الباجي)51(، ت�ن�ص: 
لماذ� �لتقيد بال�سيا�سيات؟ هناك قياديات مثقفات، ول�سن حزبيات، ماذ� نفعل لهن؟ 

عريب الرنتاوي: 
�لأمر يتعلق بالم�ساركة �ل�سيا�سية ولي�ص بالثقافة، ج�هر �لفكرة لدينا هنا هي تعميق 
�لبرلمانات  وفي  �لأحز�ب  في  و�لم�ساركة  للمر�أة،  �ل�سيا�سي  و�لتمثيل  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة 
وغير ذلك، و�أخاف �أن ت�سيع �لفكرة �إذ� لم ن�سر �إلى �ل�سيا�سيات، �أي �إذ� �أُخذت �لفكرة على 
�ت�ساعها، لأن ج�هر �لفكرة ه� تعميق �لم�ساركة �ل�سيا�سية و�لتمثيل �ل�سيا�سي للمر�أة، ولهذ� 
عن  �لإعالن  �سد  ه�  فمن  �أكثر.  مقب�ًل  يبدو  �لأمر  وهذ�  �ل�سيا�سيات،  �إلى  ن�سير  �أن  يجب 

منتدى �أو ملتقى؟ 

)51( جمعية د�ر �حلديث �لزيت�نية، معهد د�ر �حلديث �لزيت�نية للعل�م و�لدر��سات �ل�سرعية.
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)النتيجة: الأغلبية مع ت�سكيل المنتدى( 

في ختام هذ� �لم�ؤتمر، ل ي�سعني �إل �أن �أ�سكر كل فرد منكم، �أوًل على قب�ل �لدع�ة، 
و�إعد�د �لأور�ق، و�لهتمام بالنقا�سات، و�لم�ساركة فيها على نح� لفت وغير م�سب�ق، قيا�سًا 

على م�ؤتمر�ت مماثلة. و�أ�سكركم على �سعة �سدركم، وعلى تقبلكم للر�أي و�لر�أي �لآخر. 

�أ�سكر زميالتي وزمالئي بال�سم في مركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية، لأنهم بذل�� 
�أ�سكر  جه�دً� م�سنية، و�أخ�ص بالذكر �لمديرة �لتنفيذية للمركز �لأ�ستاذة هالة �سالم، كما 

�إيمان، و�سبا، وفاتن، ورجا في بيروت، و�أ�سمى.

و�أ�سكر �ل�سديقتين ب�سمة �لفار ورنا ع��د من فريق �لترجمة. كما �أ�سكر »ك�ينف�« من 
�أي�سًا  و�أ�سكر  �لم�ؤتمر،  لهذ�  �لإعد�د  في  �سركاءنا  و�آخرون  و�سي�سيلي  كاتارينا  �لد�نمرك، 
و�سائل �لإعالم �لتي حر�ست على تغطية �أعمال هذ� �لم�ؤتمر، و�لهتمام بمجرياته. و�أ�سكر 
�أع�ساء �ل�سلك �لدبل�ما�سي ممثاًل ببع�ص �ل�سفار�ت �لعربية و�لأجنبية �لذين ح�سرو� �لعديد 

من �لجل�سات. و�سكرً� لكم جميعًا، و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.
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الم�ساركونفياأعمالالموؤتمر)1)

وع�س�ة •  �لفل�سطينية،  للمر�أة  �لعام  �لتحاد  في  وع�س�ة  و�جتماعية،  ن�س�ية  نا�سطة  زيدان:  ابت�سام 
�سبكة تعليم �لمر�أة �لعربية ومح� �لأمية/فل�سطين.

اإبراهيم �سرحان: محام ونا�سط حق�قي، وباحث في �ل�س�ؤون �لبحرينية/�لبحرين.• 
اإ�سراء الربيعي: مركز �ل�سياد لحق�ق �لإن�سان/�لأردن.• 
اأ�سماء اإ�سحق الفرحان: نا�سطة �إ�سالمية/�لأردن.• 
اأ�سماء جميل: �أ�ستاذة علم �لجتماع جامعة بغد�د/�لعر�ق.• 
حزب •  �ل�سيا�سي،  و�لتدريب  للتثقيف  �لعامة  �لأمانة  وع�س�ة  �لعليا،  �لهيئة  ع�س�ة  يو�سف:  اأ�سماء 

�ل��سط �لم�سري/م�سر. 
اآ�سيا اإ�سماعيل عمران: ع�س�ة  �لحزب �لإ�سالمي �لعر�قي و م�س�ؤولة مكتب �لمر�أة في �لتجمع �لمدني • 

لالإ�سالح/�لعر�ق
اأعلية عالني: �أ�ستاذ في جامعة من�بة/ت�ن�ص.• 
اآمال حدادين: محامية، م�ست�سارة قان�نية في �للجنة �ل�طنية �لأردنية ل�س�ؤون �لمر�أة/�لأردن.• 
اأمل الرفوع: �أ�ستاذة في كلية �لحق�ق جامعة �لعل�م �لإ�سالمية، ع�س�ة �سابقة في �لبرلمان/ �لأردن. • 
�سة وقيادية •  �لأردني، م�ؤ�سِّ �ل�سي�عي  �لأردني، قيادية في �لحزب  �لأعيان  ع�س�ة مجل�ص  نّفاع:  اإملي 

�سابقة في جمعية �لن�ساء �لعربيات/ �لأردن.
اآمنة الزعبي: رئي�سة �تحاد �لمر�أة �لردنية/�لأردن.• 
اآمنة الغراغير: ع�س�ة مجل�ص �لن��ب �لأردني/�لأردن.• 
اأميرة ملك: تيار بناء �لدولة �ل�س�رية/�س�ريا.• 
اأمينة ماء العينين: ع�س�ة �لفريق �لنيابي لحزب �لعد�لة و�لتنمية �لمغربي، ع�س�ة �للجنة �لتنفيذية • 

لالأحز�ب �لإفريقية، رئي�سة جمعية �إن�ساف �لمر�أة و�لأ�سرة و�لطفل/ �لمغرب.
بارعة النق�سبندي: �أ�ستاذة عل�م �سيا�سية، جامعة بتر�، رئي�سة �سابقة لق�سم �لماج�ستير في مركز • 

در��سات �لمر�أة في �لجامعة �لأردنية/�لأردن.
با�سمة العابد: ع�س�ة جمعية جند للحرية و�لنهج �لديمقر�طي/�لأردن.• 
بديعة مراد: ع�س�ة جمعية �سيد�ت �لألفية �لثانية/�لأردن.• 
براءة م�سالمة: ع�س�ة ر�بطة �لمر�أة �ل�س�رية/ �س�ريا.• 
ب�سرى العبيدي: ع�س�ة �لمف��سية �لعليا لحق�ق �لإن�سان/�لعر�ق.• 
ب�سير اأبو جامو�س: مدير بر�مج في هيئة �لأمم �لمتحدة للمر�أة/ �لأردن.• 
بهيجة طراد: ع�س�ة �لمكتب �لتنفيذي لتحاد �لديمقر�طيين �ل�س�ريين �لمعار�ص/ �س�ريا.• 
بوحف�س روميلة: ع�س�ة �أمانة �ل�س�ؤون �ل�سيا�سية لحركة مجتمع �ل�سلم �لجز�ئرية، وع�س�ة مجل�ص • 

ولية �لجز�ئر/�لجز�ئر.

)1( جاء ترتيب �أ�سماء �مل�ساركني يف �أعمال م�ؤمتر »املراأة وربيع العرب« �لذي عقد خالل ي�مي 25 و26 �لثاين/يناير 2014، 
�ألفبائيًا مع حفظ �لألقاب. ويعك�ص و�سف �مل�ساركني �لأو�ساع �لتي كان�� ي�سغل�نها �إبان �نعقاد �مل�ؤمتر.
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تمام الأكحل: فنانة ت�سكيلية فل�سطينية معروفة، ونا�سطة �سيا�سية/فل�سطين.• 
جميلة اأبو زعنونة: ع�س�ة في جمعية �لن�ساء �لعربيات/ �لأردن.• 
حف�سة عبد ال�ستار: ع�س�ة �لحزب �لإ�سالمي �لعر�قي/ �لعر�ق.• 
حف�سة يحيى من�سور: حزب �لتجمع �ليمني لالإ�سالح/�ليمن.• 
حنان القبج: نا�سطة في ق�سايا تمكين �لمر�أة وعدد من �لجمعيات �لخيرية/ �لأردن.• 
حيدر �سعيد: م�ست�سار في �لمركز �لعر�قي للدر��سات �ل�ستر�تيجية/ �لعر�ق.• 
را�سد فايد: ع�س� تيار �لم�ستقبل �للبناني/ لبنان.• 
رجاء طنبور: مكتب �لمر�أة، هيئة �لتن�سيق �ل�طنية للعمل �لديمقر�طي، معار�سة �لد�خل/�س�ريا.• 
رحاب القدومي: محامية، نائبة �لأمين �لعام لحزب �لجبهة �لأردنية �لم�حدة/ �لأردن.• 
ردينة العطي: ع�س�ة في مجل�ص �لن��ب �لأردني/�لأردن.• 
ر�سا مو�سى: مديرة جمعية حماية �ل�سجرة �لخيرية/�لأردن.• 
ر�سيدة الطاهري: نائبة في �لبرلمان �لمغربي، ع�س�ة �لمكتب �ل�سيا�سي لحزب �لتقدم و�ل�ستر�كية/�لمغرب.• 
رول �سيداني: تيار �لم�ستقبل/لبنان.• 
ريما كتانة نّزال: ع�س�ة �لمجل�ص �ل�طني �لفل�سطيني، ع�س�ة �لأمانة �لعامة لالتحاد �لعام للمر�أة • 

�لفل�سطينية،وكاتبة في ق�سايا �لمر�أة/فل�سطين.
الزبير عرو�س: �أكاديمي، جامعة �لجز�ئر/�لجز�ئر.• 
زهراء غ�سبان: محا�سرة في ق�سم �للغة �لعربية، �لجامعة �لأردنية، ع�س�ة ر�بطة �لمر�أة �ل�س�رية/�س�ريا.• 
زهيرة كمال: �لأمينة �لعامة للحزب �لديمقر�طي �لفل�سطيني )فد�(/ فل�سطين.• 
�ل�طني •  �لعمل  �لمركزية، جمعية  �للجنة  �لمر�أة، ع�س�ة  رئي�ص مكتب ق�سايا  نائبة  الدرازي:  زينب 

�لديمقر�طي �لبحرينية )وعد(/�لبحرين.
زينب ع�سكر: نا�سطة ن�س�ية/�لعر�ق. • 
�سامح فوزي: كاتب وباحث �أكاديمي، مدير مركز در��سات �لتنمية بمكتبة �لإ�سكندرية، ع�س� مجل�ص • 

�ل�س�رى �لم�ستقيل عن �لتيار �لمدني/ م�سر.
�سعدون الزبيدي: نا�سط �سيا�سي ودبل�ما�سي �سابق/�لعر�ق.• 
�سعيد عبد الحافظ: باحث، رئي�ص م�ؤ�س�سة ملتقى �لح��ر/ م�سر.• 
�سكينة العكري: ع�س�ة جمعية �ل�فاق �ل�طني �لإ�سالمية/ �لبحرين.• 
�سمر محمود: ع�س�ة حزب �ل�سعب �لديمقر�طي �لأردني ح�سد/�لأردن.• 
�سي�سيلي بول�سن هان�سن ومهيار كبير: م�ست�سار� �لبرنامج، �إد�رة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا • 

م�ؤ�س�سة ك�نف�/�لدنمارك. 
�لمر�أة •  كفاح  لجان  �تحاد  رئي�سة  ونائبة  فل�سطين،  لتحرير  �لعربية  �لجبهة  ع�س�ة  عابد:  �سفاء 

�لفل�سطينية/فل�سطين.
عادل مجاهد ال�سرجبي: �أ�ستاذ علم �لجتماع في جامعة �سنعاء، كاتب ومحلل �سيا�سي/ �ليمن.• 
عائ�سة البلق: ع�س�ة حزب �لتقدم و�ل�ستر�كية، وع�س�ة �لجمعية �لديمقر�طية لن�ساء �لمغرب/�لمغرب.• 
و�س�ؤون •  للمر�أة  �ل�طنية  �لأمينة  نائبة  �ل�طني،  �ل�س�رى  مجل�ص  ع�س�ة  الحرت�سي:  �سرير  عائ�سة 

�لأ�سرة، حركة مجتمع �ل�سلم/ �لجز�ئر.
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�لبرلمانية •  �لق�مية  �لهيئة  وع�س�ة  �ل�س�د�ني،  �ل�طني  �لم�ؤتمر  حزب  ع�س�ة  الكريم:  عبد  عائ�سة 
لل�س�د�نيات/ �ل�س�د�ن.

عبد الفتاح ما�سي: �أ�ستاذ �لعل�م �ل�سيا�سية �لم�ساعد بجامعة �لإ�سكندرية/ م�سر.• 
عبلة اأبو علبة: �لأمينة �لأولى لحزب �ل�سعب �لديمقر�طي �لأردني )ح�سد(، ع�س�ة في مجل�ص �لن��ب • 

�ل�ساد�ص ع�سر )2010-2012(/�لأردن.
في •  ي�مي  عم�د  كاتب  �إعالمي،  �ل�سيا�سية،  للدر��سات  �لقد�ص  مركز  عام  مدير  الرنتاوي:  عريب 

�سحيفة �لد�ست�ر/ �لأردن.
عفراء خالد حريري: ع�س�ة م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني �ليمني، خبيرة حق�قية في �لعد�لة �لنتقالية، • 

م�ؤ�س�سة �لإغاثة �لجتماعية/ �ليمن.
عمران الخطيب: �لجبهة �لعربية لتحرير فل�سطين/ فل�سطين.• 
عيدة المطلق: نا�سطة وع�س�ة مجل�ص �س�رى حزب جبهة �لعمل �لإ�سالمي/ �لأردن.• 
غادة الأرياني: حزب �لتجمع �ليمني لالإ�سالح، من�سقة في �لث�رة �ليمنية/ �ليمن.• 
فادية مغيث: باحثة �سيا�سية و�جتماعية/ م�سر.• 
فاطمة اأبو عبطة: ع�س�ة في مجل�ص �لن��ب �لأردني/ �لأردن.• 
فاطمة المانع: نا�سطة في تح�سين و�سع �لمر�أة وعملت لمدة  ثالثين �سنة مع لجنة �لأمم �لمتحدة • 

�لقت�سادية و�لجتماعية لغرب �آ�سيا )�لإ�سك��(/ �ل�سع�دية. 
فاطمة �سبيرة: ع�س�ة في مجل�ص �ل�سعب �ل�طني �لجز�ئري عن حزب جبهة �لق�ى �ل�ستر�كية/�لجز�ئر.• 
و�لدر��سات •  للعل�م  �لزيت�نية  �لحديث  د�ر  معهد  �لزيت�نية،  �لحديث  د�ر  جمعية  الباجي:  فريد 

�ل�سرعية/ ت�ن�ص.
فلك الجمعاني: ع�س�ة مجل�ص �لن��ب �لأردني ونائبة �سابقة لرئي�ص مجل�ص �لن��ب، ع�س�ة �لبرلمان • 

�لعربي، ول��ء متقاعد من �لجي�ص �لعربي/ �لأردن.
كاتارينا بلومكفي�ست: �لقائمة باأعمال رئي�ص ق�سم �إد�رة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا في م�ؤ�س�سة • 

ك�نف�/ �لدنمارك.
مناه�سة •  برنامج  ومن�سقة  �للبناني،  �لديمقر�طي  �لن�سائي  �لتجمع  رئي�سة  نائبة  �سليبي:  كارولين 

�لعنف �سد �لن�ساء/لبنان.
كريمة داود الجواري: نائبة في �لبرلمان �لعر�قي، ورئي�سة تكتل �لتعاون و�لنه�سة/�لعر�ق.• 
كلثم مري�س: رئي�سة �سبكة دعم �لمر�أة/�لأردن.• 
لبابة حمدان: ع�س�ة �لملتقى �لأردني لإعد�د �لقادة/�لأردن.• 
لمى هدبة: �لمنبر �لديمقر�طي �ل�س�ري/�س�ريا.• 
لمياء الدوريدي: ع�س�ة �لمكتب �ل�سيا�سي للتحالف �لديمقر�طي، وم�س�ؤولة �لإعالم و�لت���سل في • 

�لحزب/ت�ن�ص.
)عدل •  �لحق�ق  في  �إجازة  تحمل  �لنه�سة،  حزب  في  و�لتك�ين  �لتاأهيل  م�س�ؤولة  مزوغي:  لمياء 

وتنفيذ(/ت�ن�ص.
ليلى الخفاجي: ع�س�ة مجل�ص �لن��ب �لعر�قي، ع�س�ة �لمكتب �ل�سيا�سي للمجل�ص �لأعلى �لإ�سالمي • 

�لعر�قي/ �لعر�ق.
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ع�س�ة �لمكتب �ل�سيا�سي، �لجبهة �لديمقر�طية لتحرير فل�سطين، وزيرة �سابقة •  ماجدة الم�سري: 
لل�س�ؤون �لجتماعية/ فل�سطين.

مريم قطريب: ع�س�ة هيئة عليا، تجمع �لطلبة �ل�س�ريين/ �س�ريا.• 
مكرم �سليمان: حزب  �لتيار �ل�طني/ �لأردن.• 
في •  قيادية  ع�س�ة  �لمر�أة،  ق�سايا  مجال  في  ونا�سطة  كاتبة  جامعية،  �أ�ستاذة  غذاهم:  بن  منوبية 

�لجبهة �ل�سعبية/ ت�ن�ص.
مها فطوم: حزب �لعمل �ل�سي�عي، ع�س�ة تحالف هيئة �لتن�سيق/ �س�ريا.• 
مو�سى يون�س: ع�س� �لمنظمة �لعربية لحق�ق �لإن�سان/ �لأردن.• 
مي�سون العتوم: مركز در��سات �لمر�أة في �لجامعة �لأردنية/ �لأردن.• 
ناديا ال�سرقاوي: ع�س�ة �لر�بطة �لمحمدية للعلماء، وع�س�ة مركز �لبح�ث في �لق�سايا �لن�سائية في • 

�لإ�سالم/ �لمغرب.
نجاة اأبو بكر: ع�س�ة �لمجل�ص �لت�سريعي �لفل�سطيني/ فل�سطين.• 
نجاح العزة: ع�س�ة في مجل�ص �لن��ب �لأردني/ �لأردن.• 
ندى النا�سف: ع�س�ة �لمجل�ص �لمركزي في حزب �لق��ت �للبنانية/ لبنان.• 
هالة �سالم: �لمديرة �لتنفيذية، مركز �لقد�ص للدر��سات �ل�سيا�سية/ �لأردن.• 
هبة يا�سين: �لناطقة �لإعالمية با�سم �لتيار �ل�سعبي �لم�سري، قيادية في حزب �لكر�مة/ م�سر.• 
هتون جواد الفا�سي: �أكاديمية بجامعة �لريا�ص، كاتبة بجريدة �لريا�ص، متخ�س�سة ب�س�ؤون �لمر�أة، • 

ومهتمة بال�ساأن �ل�سع�دي منذ ما قبل �لإ�سالم/ �ل�سع�دية.
هناء عمانويل: ع�س�ة �لحركة �ل�طنية �لديمقر�طية �لآ�س�رية �لعر�قية/ �لعر�ق.• 
هيام �سمرة: كاتبة، حزب �ل��سط �لإ�سالمي/ �لأردن.• 
هيام كلمات: ع�س�ة مجل�ص �لأعيان/ �لأردن. • 
وفاء بني م�سطفى: ع�س�ة في مجل�ص �لن��ب �لأردني/ �لأردن.• 






